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РЕФЕРАТ 

Звіт про НДР: 141 cтор., 5 рисунків, 6 таблиць, 91 джерело посилань, 2 Додатки. 
Додаток А (10 Актів обстеження), Додаток Б (1 Висновок за результатами 
мікологічного дослідження проб архівних документів). 

 
АРХІВОСХОВИЩА, ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ, 
БІОПОШКОДЖЕННЯ, БІОДЕСТРУКТОРИ, МІКРОСКОПІЧНІ ГРИБИ,  
КОМАХИ,  ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ   
 

Об’єкт дослідження: мікробіологічний та ентомологічний стан архівних 
документів та архівосховищ державних архівів. 

Мета дослідження: формування сучасної системи біозахисту та 
профілактики біоуражень архівосховищ та документів державних архівів.  

Методи дослідження: сучасні методи мікробіологічних та ентомологічних 
досліджень, методи світлової мікроскопії.   

В результаті виконання НДР було продовжено дослідження сучасного 
мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів 
наступних державних архівів: Державний архів Донецької області, Державний 
архів Черкаської області, Центральний державний архів вищих органів влади та 
управління України, Центральний державний архів-музей літератури і 
мистецтва України, Центральний державний кінофотофоноархів України імені 
Г. С. Пшеничного, Центральний державний архів зарубіжної україніки, 
Центральний держаний історичний архів України, м. Київ, Центральний 
державний історичний архів України, м. Львів, Центральний державний 
науково-технічний архів України, м. Харків.  Складено 10 актів та один 
висновок за результатами мікологічного  дослідження проб архівних 
документів та надано рекомендації щодо покращення мікробіологічного та 
ентомологічного стану архівосховищ та документів. 

Новизна дослідження: вперше здійснюються моніторингові дослідження 
мікробіологічного та ентомологічного стану низки вітчизняних державних 
архівів та архівних документів. 

Сфера застосування: результати дослідження можуть бути використані у 
практичній, науково-дослідній та методичній діяльності державних архівних 
установ України, галузевих наукових установ, окремих установ НАН України, в 
роботі профільних кафедр закладів вищої освіти. НДР має методологічне та 
практичне значення і може бути продовжена у формі подальших наукових 
досліджень, спрямованих на розробку та впровадження систем 
мікробіологічного та ентомологічного контролю за станом збереженості 
архівних документів, а також при розробці аналітико-рекомендаційних та 
методичних матеріалів для державних архівних установ України.  

Значимість роботи: результати дослідження створюють практичне 
підґрунтя для забезпечення належних умов зберігання архівних документів у 
державних архівах України. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ВВП – відносна вологість повітря 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я 

ДАДО –   Державний архів Донецької області   

ДАЧО   – Державний архів Черкаської області  

КУО – колонієутворюючі одиниці  мікроорганізмів 

НДР   – Науково-дослідна робота 

НАН – Національна академія наук 

НАФ  – Національний архівний фонд 

УНДІАСД – Український науково-дослідний інститут архівної справи  
та документознавства 
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади  
та управління України    
ЦДАМЛМ України – Центральний державний архів-музей літератури і 
мистецтва України 
ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного –  Центральний державний 
кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного 
ЦДАЗУ – Центральний державний архів зарубіжної україніки 

ЦДІАК України – Центральний держаний історичний архів України, м. Київ  

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів  

ЦДНТА України – Центральний державний науково-технічний архів України, 
м. Харків    
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ВСТУП 

З плином часу документи піддаються процесу старіння, який є 

неминучим і призводить до руйнації паперу та тексту. Швидкість цього 

процесу визначається багаточисельними чинниками, серед яких важливу роль 

відіграють біологічні компоненти, зокрема, мікроскопічні гриби (мікроміцети) 

та комахи. Для мікроміцетів вологість є одним з основних екологічних 

факторів, який регулює ріст, засвоєння субстрату, а отже і руйнівну дію  як в 

умовах зберігання в архівосховищах, так і  в цілому в процесах біопошкоджень 

інших техногенних субстратів.  

Головне завдання процесу зберігання документів – зменшити вплив 

негативних активних чинників, забезпечити документу максимальний строк 

життя. Відповідно ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов», прийнятим 

Міждержавною Радою із стандартизації, метрології і сертифікації (Україна 

входить до переліку країн, що свого часу проголосували за прийняте рішення), 

в приміщеннях для зберігання документів має постійно підтримуватися 

температура повітря (18±2)°С, відносна вологість повітря (далі – ВВП) 

55%±5%; для документів, що повністю складаються із пергамену та шкіри, 

ВВП має підтримуватися на рівні 60%±5%. Неоднорідність умов зберігання 

архівних документів в архівних установах, викликана специфікою архівних 

будівель, а також регіональними особливостями клімату та мікроклімату, що не 

дозволяє сформувати єдині та універсальні настанови та/чи рекомендації з 

запобігання розвитку біопошкоджень і потребує індивідуального підходу та 

регулярного моніторингу. 

В галузевому нормативному документі «Положення про умови зберігання 

документів Національного архівного фонду», затверджений наказом 

Міністерства юстиції України від 02.03.2015 р. за № 296/5, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 р. за № 250/26695 також 

встановлюються вимоги до температурно-вологісного режиму в 
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архівосховищах для документів з паперовою основою на рівні ВВП 50-55% та 

температурою повітря на рівні 17-19 °С. 

Науково-дослідна робота (НДР) «Дослідження мікробіологічного та 

ентомологічного стану архівосховищ та документів державних архівів з метою 

проведення моніторингу стану збереженості документів Національного 

архівного фонду» виконувалася відповідно до наказу Державної архівної 

служби України від 23.10.2020 № 134 «Про організацію виконання наукових 

робіт у сфері архівної справи та діловодства у 2021 році» та в межах реалізації 

Тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються Українським 

науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства за 

рахунок коштів Державного бюджету, на 2021 рік (державний реєстраційний 

номер 0121U000058). 

Мета НДР: формування сучасної системи біозахисту та профілактики 

біоуражень архівосховищ та документів державних архівів.  НДР продовжує 

щорічну перевірку збереженості документів НАФ. 

У результаті виконання НДР було проведено оцінку умов зберігання та 

стану збереженості архівних документів в архівосховищах окремих державних 

архівів за низкою параметрів. Так, зокрема було здійснено оцінку мікроклімату 

архівосховищ, їх загальний мікробіологічний та ентомологічний стан, а також 

проведено вибіркове дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану 

архівних документів. Отримані результати були оформлені у вигляді актів 

обстеження із рекомендаціями стосовно методів покращення загального стану 

архівосховищ та окремих документів державних архівних установ. 

В результаті виконання НДР було виявлено низку проблем, характерних 

для певної кількості архівних установ, серед яких: ускладнення або 

неможливість дотримання нормативного температурно-вологісного режиму у 

зв’язку із відсутністю припливно-витяжної вентиляційної системи, систем 

кондиціювання повітря, обладнаних відповідними фільтрами; пошкодження 

внутрішніх оздоблювальних матеріалів стін мікроскопічними грибами та 

бактеріями); виявлення на низці документів з паперовою основою 
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мікроскопічних грибів (зокрема, Myxotrichum chartarum, видів роду 

Chaetomium, Trichoderma), які визнані активними деструкторами.    

Результати дослідження можуть бути використані у практичній, науково-

дослідній та методичній діяльності державних архівних установ України, 

галузевих наукових установ, окремих установ НАН України, в роботі 

профільних кафедр закладів вищої освіти. Проведена НДР має методологічне та 

практичне значення і може бути продовжена у формі подальших наукових 

досліджень, спрямованих на розробку та впровадження систем 

мікробіологічного та ентомологічного контролю за станом збереженості 

архівних документів, а також при розробці аналітико-рекомендаційних та 

методичних матеріалів для державних архівних установ України. 
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1  ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

Велика частина культурного надбання людства впродовж багатьох 

століть була записана в різних формах на різноманітних носіях (від папірусу та 

паперу до сучасних магнітних, оптичних носіїв) та зберігається в архівах, 

бібліотеках, музеях. Основною складовою документів є матеріали, які містять 

органічні компоненти – папір, пергамент, папірус, фотопапір, клей, синтетичні 

смоли тощо. З плином часу документи піддаються процесу старіння, який є 

неминучим і призводить до руйнації їх складових. Швидкість цього процесу 

визначається багаточисельними фізико-хімічними чинниками. Природне 

старіння документів, яке пов’язане із втратою з часом первинних властивостей 

матеріалів, залежить  перш за все від якості вихідних компонентів, з яких 

виготовлені документи, їх співвідношення, технології виробництва, умов 

зберігання. Оскільки папір є гігроскопічним матеріалом, він має низьку 

стійкість до вологи, легко її поглинає із навколишнього середовища. 

Результатом хімічних змін волокон паперу є підвищення кислотності, зниження 

механічної міцності та ін. Прояви руйнації різних документів в результаті 

старіння проявляються в змінах кольору, зниженні стійкості до механічних 

впливів, втрачається їх естетичний вигляд, інформаційна складова тощо [2, 

4,10-12, 15, 18, 22, 40, 41, 47, 79]. 

Однак деструкція документів мікроорганізмами, зокрема 

мікроскопічними грибами, займає особливе місце, відіграє найвагомішу та 

найважливішу роль, оскільки призводить не тільки до вкрай негативних, часто 

незворотних, змін властивостей документів, але і також до повної утрати 

документальних пам’яток [23, 24, 27, 31, 49, 50, 55, 79, 85]. Деструкцію 

широкого кола різноманітних виробів та матеріалів мікроскопічні гриби 

здійснюють завдяки притаманним їм морфологічним та фізіологічним 

особливостям, широкій амплітуді адаптивних реакцій щодо впливу різних 

факторів, потужному і лабільному ферментному апарату, швидкому чи 

повільному росту, складній та пластичній системі обміну речовин, значній 
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швидкості розмноження та ін.. Деструктивна дія грибів на матеріали 

здійснюється двома шляхами: механічним, коли чисельні розгалужені гіфи 

(міцелій грибів) розростаються в товщі субстрату, та біокаталітичним шляхом: 

гриби здатні синтезувати та виділяти назовні численні органічні кислоти, 

ферменти, пігменти. Вказані органічні сполуки є вагомими чинниками 

біоруйнуції та засвоєння будь-яких субстратів антропогенного походження: 

продуктів харчування, деревини, шкіри, тканин, паперу, картону, скла, металів, 

будівельних та синтетичних матеріалів тощо  [3, 26, 44, 46, 53, 53, 64, 71].  

Мікроскопічні, зокрема плісеневі, гриби є одними з найголовніших 

біологічних шкідників архівних документів. Основною ознакою ураження 

документів грибами є пігментні плями і нальоти плісняви різного забарвлення, 

форми та локалізації. Вегетативне тіло гриба (міцелій) має чисельні 

розгалужені нитки – гіфи. Міцелій  може бути забарвленим чи білим. 

Розмноження грибів може відбуватися шматочками міцелію або за допомогою 

спор.  Спори або фрагменти (частинки) міцелію мікроскопічних грибів легко 

переносяться потоками повітря, потрапляючи в приміщення сховищ із 

навколишнього середовища або з пошкодженими біодеструкторами 

предметами, осідають на поверхні об’єктів зберігання, поличках, стінах тощо і 

за сприятливих умов можуть проростати та розвиватися на них. Суттєві 

скупчення спор залишається на документах, які пліснявіли раніше. Для грибів 

папір є поживним середовищем та опорним субстратом. Спори, що проросли 

утворюють міцелій, що швидкість росту якого коливається від 0,3 до 10-15 см 

за добу.  

При проростанні спор міцелій грибів розповсюджується по поверхні 

паперу, легко проникає між волокнами паперу, поширюється в їх сплетінні, 

механічно ушкоджуючи структуру матеріалу. Капіляри паперу заповнюються 

міцелієм грибів, що викликає зміну властивостей паперу, зокрема зовнішнього 

вигляду, гнучкості, еластичності та ін.. Часто міцелій грибів проростає 

наскрізно через аркуші документа.  
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Ферменти, кислоти та пігменти грибів є активними хімічними сполуками, 

що вкрай негативно впливають на  різноманітні складові паперу. Внаслідок 

біохімічної активності грибів може руйнуватися до 60% (та більше) маси 

паперу, порушуватися його текстура, змінюватися колір, знижуватися 

показники механічної міцності паперу і змінюватися  хімічні властивості 

целюлози. 

Пігментоутворення на папері, причини цього явища, різноманіття 

грибних пігментів, а також умови, які сприяють виділенню пігментів, вперше 

всебічно розглянуто в монографії Ю.П. Нюкши [79]. Дані сучасних наукових 

досліджень, підтверджених експериментально, свідчать, що плями червоно-

коричневого кольору на папері книжок можуть утворюватися внаслідок росту 

мікроскопічних грибів Scopulariopsis sp. та Fusarium sp.. Розвиток останніх 

призводить також до порушення структури паперу книг із колекцій, які є 

документальним надбанням [25]. Плями та нальоти сірого, сіро-чорного, темно-

коричневого кольору на папері документів пов’язані із розвитком грибів 

Chaetomium globosum, Chaetomium murorum, Penicillium chrysogenum, 

Penicillium commune, Myxotrichum deflexum та Stachybotrys chartarum. 

Мікроскопічний гриб Eurotium rubrum був виявлений в рудих плямах 

фоксингів, Penicillium citrinum – на світло помаранчевих плямах [36].  

За різними даними наукової літератури пошкодження на папері 

документів, книг спричинюють близько  300 видів грибів  [21, 79]. 

Дослідження, проведені в багатьох країнах світу щодо виявлення 

мікроскопічних грибів-деструкторів документів в архівах, бібліотеках, музеях, 

окреслюють низку видів грибів, які найчастіше спричинюють руйнацію [5, 30, 

37, 38, 42, 43, 56, 76, 77, 79, 81]. Це представники родів Alternaria, Aspergillus, 

Cladosporium, Chaetomium, Fusarium, Penicillium, Trichoderma. Серед  активних 

деструкторів паперу, зазначають, зокрема такі види мікроскопічних грибів: 

Alternaria alternata, Aspergillus ochraceus,  Aspergillus niger, Aspergillus 

versicolor, Botryotrichum piluliferum,  Chaetomium globosum, Chaetomium aureum, 

Chrysonilia sitophila, Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum, Myxotrichum 



12 
 
chartarum, Penicillium funiculosum, Penicillium purpurogenum , Phoma sp., 

Scopulariopsis brevicaulis, Trihoderma viride, Ulocladium chartarum та ін. 

Переважна більшість цих мікроскопічних грибів є активними продуцентами 

ферментів, зокрема целюлозолітичних, та органічних кислот, пігментів, які є 

активними хімічними сполуками, що вкрай негативно впливають на  складові 

паперу. 

Проблеми збереження архівних документів постають перед науковцями в 

усьому світі. Відносна вологість повітря приміщень (ВВП), вологовміст 

субстратів є одними з основних екологічних факторів, які регулюють ріст, 

засвоєння субстрату, а отже і руйнівну дію  мікроскопічних грибів як в умовах 

зберігання в архівосховищах, бібліотеках, музеях, так і в цілому в процесах 

біопошкоджень інших техногенних виробів та матеріалів, створених людиною 

[3, 53, 79, 85]. Відомо, що папір є своєрідною капілярно-пористою колоїдною 

системою, різні види паперу мають відмінності в здатності утримувати вологу. 

Фізичний стан паперу визначається співвідношенням повітря та вологи, яка 

заповнює її капіляри. За умов вмісту в папері капілярної вологи більше 10% 

спори мікроскопічних грибів можуть проростати на різноманітному папері; 

якщо даний показник становить менше 10% але більше 8%, то спори грибів 

(переважно родів Aspergillus, Penicillium) можуть проростати тільки на деяких 

видах паперу. За умов вмісту в папері капілярної вологи менше 8% проростання 

спор грибів не відбувається на будь-яких паперових носіях. Якщо вологовміст 

документів нижчий за 8%, то документи можна вважати сухими.  

Відповідні показники ВВП та температури впливають на проростання 

спор мікроорганізмів та їх розвиток. Відомо, що в приміщеннях сховищ 

об’єктів культурного надбання відносна вологість повітря (далі – ВВП) не має 

перевищувати 65%. Ураження пліснявою стає можливим в межах 

температурного режиму 10-400 С і відносній вологості  вище 65-68%. З 

підвищенням вологості час необхідний для розвитку плісняви суттєво 

зменшується від 120-150 днів (вологість 70-75%) до 5-30 днів (вологість 85-

100%) [91].  
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Вимоги щодо дотримання умов збереження архівних та бібліотечних 

фондів зарегламентовано в багатьох нормативних документах, висвітлено в 

чисельних наукових публікаціях [3, 62, 63, 66, 68, 69, 81, 85, 89]. Так, 

відповідно ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов» [63], прийнятим 

Міждержавною Радою із стандартизації, метрології і сертифікації (Україна 

входить до переліку країн, що проголосували свого часу за прийняте рішення), 

в приміщеннях для зберігання документів має постійно підтримуватися 

температура повітря 18±2°С, ВВП 55%±5%; для документів, що повністю 

складаються із пергамену та шкіри, ВВП має підтримуватися на рівні 60%±5%. 

В галузевому нормативному документі «Положення про умови зберігання 

документів Національного архівного фонду» [81], затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України від 02.03.2015 р. за № 296/5 та зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 р. за № 250/26695, для 

документів з паперовою основою також встановлено вимоги до температурно-

вологісного режиму в архівосховищах (розділ VІ): ВВП на рівні 50-55% та 

температурою повітря на рівні 17-19ºС. Небезпечні також різкі коливання 

температури, які спричинюють зміну відносної вологості в коробках та папках і 

можуть спровокувати ріст грибів на документах, які в них зберігаються. До 

масового пліснявіння документів може призводити вимикання систем опалення 

в архівах у зимовий період. В таких ситуаціях впродовж декількох днів 

температура в  приміщеннях архівосховищ понижується, відносна вологість 

повітря може зростати до 80-100 %, волога конденсується на стінах, стелі, 

стелажах, і, як результат – вологість документів підвищується. Після вмикання 

опалення може розпочинатися пліснявіння вологих документів, яке 

поширюється з підвищенням температури і триває довгий час через повільну 

десорбцію вологи зі щільних пакувань документів. 

Комплекс проблем, пов’язаний із впливом мікроорганізмів на 

збереженість архівних документів, є надзвичайно актуальним для сучасної 

архівної практики в усьому світі. Як зазначається в «Стратегічній програмі 

розвитку архівної справи України на середньострокову перспективу (2019–2023 
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рр.)» [90] (далі – Стратегічна програма), документальні ресурси українських 

архівів за обсягами концентрації, місткістю та унікальністю багатоаспектного 

інформаційного потенціалу – один із базових сегментів системи державних і 

світових інформаційних ресурсів. В переліку основних цілей та завдань 

вказаної Стратегічної програми на особливу увагу заслуговують положення 

спрямовані, зокрема, на забезпечення збереженості національної архівної 

спадщини – НАФ (національного архівного фонду): мінімізація негативних 

викликів і загроз для розбудови архівної справи в Україні та, відповідно, 

досягнення світових стандартів її функціонування; створення умов для 

розвитку, окреслення проблем, що його гальмують, визначення основних 

напрямів і шляхів для їх розв’язання на основі комплексних рішень і заходів.  

Аналіз наукової літератури свідчить, що проблемі біопошкодження 

архівних та бібліотечних фондів, характеристиці мікробіологічного стану 

повітря фондосховищ  тощо присвячені багаточисельні публікації. До уваги 

береться кількісний та видовий склад мікроорганізмів, які надходять у 

приміщення сховищ з повітряними потоками через вентиляційні системи, під 

час провітрювання, а також потрапляють  разом з ураженими предметами. 

Авторами підкреслюється, що забруднення повітря життєздатними спорами 

мікроорганізмів та пилом визначає екологічний та санітарно-гігієнічний стан 

зазначених приміщень та вважається одним з відносних та найважливіших його 

показників [6-9, 20, 29, 39, 51, 61, 65, 77, 82]. Завдяки руху повітряних мас 

відбувається розповсюдження мікроорганізмів-деструкторів та пилу  практично 

в усьому об’ємі сховищ. Вважається, що в аеродисперсній системі приміщень 

великі клітини мігрують відокремлено, тоді як дрібні клітини мікроскопічних 

грибів, бактерій та інших мікроорганізмів часто сорбуються на частинках пилу і 

утворюють достатньо великі агрегати, що швидко осідають в середовищі [72, 

74, 88]. І.В. Мамоновою досліджено критерії міграційної активності 

мікроскопічних грибів, вилучених з повітря та з пошкоджених експонатів [72]. 

Автором наводяться дані, які свідчать, що грибні спори за розмірами не більше 

4 мкм, стійкі до осідання та накопичуються в повітрі приміщень за рахунок 
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дифузійно-седиментаційної рівноваги. Повітряні потоки можуть 

ресуспендувати біомасу із пошкоджених мікроміцетами предметів та сприяють 

тим самим утворенню біологічних аерозолей, які довготривалий час можуть 

циркулювати в приміщенні. При цьому концентрація мікроорганізмів та пилу в 

об’ємі середовища може збільшуватися в 2-3 рази в порівнянні з повітрям, яке 

надходить через вентиляцію [72, 73]. 

Загальновідомо, що одним із основних напрямків запобігання 

біологічному ушкодженню архівних та бібліотечних документів є своєчасне та 

правильне застосування профілактичних заходів. Серед останніх проведення 

комплексних досліджень – здійснення моніторингових обстежень стану 

документів, повітря сховищ, стану стін тощо  – є основними заходами, які 

потребують здійснення та аналізу. Сучасні світові наукові дослідження з 

напрямку збереження архівних документів зосереджені сьогодні на визначенні 

кількісних показників вмісту мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря приміщень 

сховищ архівів, бібліотек, музеїв, на з’ясуванні особливостей видового складу 

мікроорганізмів повітря приміщень та біодеструкторів предметів культурного 

надбання; необхідності проведення ретельних моніторингових досліджень із 

використанням міждисциплінарного підходу. Дані із вказаних напрямків 

досліджень отримані науковцями в багатьох країнах світу. Співставлення цих 

даних між собою надає можливість дослідникам прогнозувати потенційні 

загрози виникнення біопошкоджень в архівосховищах, бібліотеках та музеях, 

оцінювати ефективність превентивних заходів, встановлювати шляхи розвитку 

та глибину біодеструкції об’єктів зберігання, характеризувати ступінь загрози, 

яку можуть становити виявлені мікроорганізми для здоров’я співробітників 

установ, в яких зберігається культурне надбання людства [6, 7, 9, 13, 21, 28, 29, 

38, 39, 51, 59, 68, 86, 91].  

На особливу увагу заслуговує огляд наукової літератури португальських 

дослідників Pinheiro A.C. із співав. (2019) [42]. В цьому зведенні представлено 

результати 71 дослідження, проведеного в 27 країнах світу з 1997 по 2018 рр.. 

Авторами зазначається, що на паперових документах, поверхнях та повітрі в 
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архівах, бібліотеках та музеях виявлено 580 видів 207 родів мікроскопічних 

грибів. В представленій публікації наголошується, що найпоширеніші 

мікроскопічні гриби видів Penicillium, Aspergillus та Alternaria можуть чинити 

негативний вплив не тільки на папір, але також негативно можуть впливати на 

здоров’я людей. Отже, кількісні критерії вмісту КУО мікроскопічних грибів в 1 

м3 повітря сховищ культурних та історичних цінностей сьогодні розглядаються з 

двох позицій: по-перше, з огляду на зв’язок між кількістю мікроорганізмів в 1 м3 

повітря та ймовірністю виникнення біодеструктивних ситуацій, а по-друге, з 

урахуванням можливого негативного впливу мікроскопічних грибів на здоров’я 

людини. За даними наукової літератури задовільним вважається стан повітря, 

який характеризується осіданням на чашці Петрі не більше 10 КУО грибів за 1 

год., що відповідає вмісту приблизно 710-1000 життєздатних спор в 1 м3 повітря 

та визнається за певну «норму» щодо запобігань потенційній загрозі виникнення 

біодеструктивних ситуацій в бібліотечних та архівних сховищах [9, 74].  

За даними наукової літератури, мікроскопічні гриби приміщень (на 

об’єктах зберігання, на ушкоджених стінах, в пилу, повітрі та ін.)  розглядаються 

як фактор, що негативно впливає на здоров’я людини [17, 54, 57, 75, 79]. В таких 

приміщеннях люди найчастіше хворіють респіраторними захворюваннями 

(риніт, фарингіт, синусіт тощо), зафіксовано часті прояви астми, нейродермитів, 

ураження слизової оболонки роту та носу. За участю спор мікроскопічних грибів 

як механізми ураження людей розглядаються алергічні, токсичні ефекти. 

Сьогодні при оцінці патологічних станів людей, які виникають при інгаляції 

«плісеневих аерозолів»,  оперують поняттями «синдром хворих приміщень» – 

Sick Building Syndrome (SBS) або Building related Syndrome (BRS), «синдром 

отруєння органічним пилом» – Organic dust toxic Syndrome (ODTS) [17, 70, 75, 

79]. Щодо впливу мікроскопічних грибів повітря приміщень на людину, то 

останнім часом відмічається постійне зростання числа алергічних захворювань, 

зумовлених впливом мікроскопічних грибів. З респіраторними симптомами 

мікогенної алергії пов’язують більше 80 видів грибів. Епідеміологічні та клінічні 

дослідження сфокусовані на таких основних видах як Alternaria spp., Aspergillus 
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spp., Cladosporium spp. і Penicillium spp. Встановлено, що від 50 до 80% хворих 

на бронхіальну астму позитивно реагують на проби з антигенами плісеневих 

грибів. Дані літератури свідчать про вплив різних концентрацій спор плісеневих 

грибів на розвиток алергічних захворювань у людей, що мають підвищену 

чутливість до мікогенних алергенів. За даними низки авторів, знаходження 

хворих з генетичною схильністю до атопії в приміщенні,  де чисельність грибів 

роду Alternaria складає в 1 м3 повітря 80-100 КУО, може  призвести до розвитку 

у них нападів бронхіальної астми. Критичними значеннями чисельності грибів 

роду Penicillium spp. в повітрі сирих приміщень вважаються показники 49-62, 

для Cladosporium spp. – 12-13 КУО/м3. За рекомендаціями Всесвітньої організації 

охорони здоров’я (ВООЗ) [54, 65] та даними літератури загальні показники 

КУО/м3 мікроскопічних грибів в повітрі приміщень (в яких людина працює або 

мешкає), які складають 381-407 або більші за 500, запропоновано вважати 

небезпечними, оскільки збільшення цих показників може спричинювати стійку 

сенсибілізацію у людей, призводити до розвитку алергічних реакцій, нападів 

бронхіальної астми у осіб з генетичною схильністю до атопії. Дані сучасної 

літератури з питання кількісних показників (концентрації) в приміщеннях 

мікроскопічних грибів, регулярний контакт з якими може призвести до розвитку 

захворювань (мікоалергозів, мікозів), свідчать, що нормування вмісту КУО 

мікроорганізмів в 1 м3 повітря приміщень в великій мірі залежить від видової 

належності грибів, оскільки серед них зустрічаються умовно-патогенні, 

патогенні, токсигенні організми [61, 79]. В літературі відповідного напрямку 

зазначається, що одним із першочергових завдань при лікуванні таких хворих є 

елімінація (виключення, видалення) причинно-значущих грибкових алергенів.  

 Присутність у повітрі низки видів грибів неприйнятна, наприклад, 

патогенних та токсигенних. Отже, необхідність та актуальність вивчення 

грибного ураження архівних документів має ще один дуже важливий аспект, а 

саме – розвиток токсичних та умовно патогенних грибів  може викликати 

захворювання та алергічні реакції у людей, які працюють в таких умовах. При 

оцінці впливу на організм людини «грибного середовища» враховують: скільки 
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та які гриби виявлені в оточенні людини, яким із них притаманні потенційно 

патогенні властивості, де вони можуть розвиватися. Проблему поширення 

потенційно патогенних грибів в приміщеннях почали серйозно розглядати лише 

в останні десятиріччя. Кількість мікроскопічних грибів, що входять до переліку 

патогенних організмів досить велика й налічує близько 800 видів, хоча 

нещодавно називали лише 300-400 видів [78, 87]. Даний перелік буде 

поповнюватися і надалі, оскільки постійно зростає кількість штучних 

матеріалів, що створюються людиною, розширюючи можливості мікроміцетів у 

колонізації нових субстратів, підвищується рівень забруднення навколишнього 

середовища, стимулюючи адаптацію грибів до змінених умов існування.  

Отже, різноманіття мікроскопічних грибів є одним з найактуальніших 

питань для сховищ документів, де, внаслідок концентрації великої кількості 

книг, рукописів та документів, вміст спор грибів та бактерій у повітрі за певних 

умов може бути достатньо високим. Аналогічний висновок можна зробити і 

щодо знаходження в повітрі мікроорганізмів, які є загальновизнаними та 

доведеними активними деструкторами різних матеріалів, зокрема різних 

документальних пам’яток, основою яких є папір.   

Розвиток мікроміцетів на внутрішніх поверхнях приміщень, куди вони 

потрапляють із зовнішнього середовища, залежить від режимів температури та 

вологості, повітрообміну, тощо. Збільшення вмісту вологи в матеріалах, що 

пов’язане з будівельними та експлуатаційними порушеннями, процесами 

старіння будівель, є найвагомішим чинником розвитку мікроміцетів на 

внутрішніх поверхнях приміщень [54, 66, 67, 70]. Деструктивна дія 

мікроміцетів на матеріали та вироби обумовлена, по-перше, агресивним 

впливом метаболітів грибів (органічних кислот, окисно-відновних та 

гідролітичних ферментів). По-друге, механічною руйнацією цих матеріалів: 

гриби проникають у мікротріщини та пори, сприяють їх розширенню та 

виникненню в них небезпечних напруг. Важливим етапом є проведення 

досліджень з виявлення осередків розвитку мікроскопічних (плісеневих) грибів 

на внутрішніх поверхнях (стінах) приміщень фондосховищ, підвалів будинків, в 
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яких вони розташовані,  з’ясування причин їх виникнення.  Розвиток 

мікроорганізмів призводить як до зміни зовнішнього вигляду оздоблювальних 

матеріалів, так і зміни їх міцності та експлуатаційних характеристик, а 

насамперед порушення санітарно-гігієнічного режиму середовища всередині 

приміщень. Місця пошкоджень внутрішніх поверхонь приміщень, які 

утворюються внаслідок недотримання нормативних режимів експлуатації 

будівель, являють собою додаткове джерело пилу, а у разі зараження їх 

біодеструкторами − ще й додаткове джерело надходження колонієутворюючих 

одиниць (КУО) мікроорганізмів у повітря приміщень. 

Отже, забезпечення цілісності архівних документів та підтримання 

належних умов їх зберігання потребує широкого комплексного підходу.  

Формування сучасної системи захисту національного архівного фонду 

(НАФ) від негативного впливу біологічного фактору та профілактика 

біопошкоджень архівосховищ та документів державних архівів України 

ґрунтується на проаналізованих вище досягненнях світової наукової спільноти 

із вказаного напрямку. Архітектурне різноманіття архівних будівель, 

регіональні особливості клімату та мікроклімату архівних приміщень, різний 

рівень оснащення фондів вимірювальними приладами, кондиціонерами, 

вентиляцією тощо зумовлюють неоднорідність умов зберігання архівних 

документів в архівних установах України та потребують, відповідно, 

обов’язкового індивідуального підходу та проведення регулярних 

моніторингових досліджень для підготовки рекомендацій щодо алгоритму 

заходів для збереження архівних документів, запобігання розвитку 

біопошкоджень. 

Впродовж кількох років Український науково-дослідний інститут 

архівної справи та документознавства (УНДІАСД) здійснює науково-дослідні 

роботи «Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану 

архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення 

моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду». 

В основу проведення данного дослідження у 2021 р. було покладено розроблені 
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УНДІАСД Методичні рекомендації [62, 76], спрямовані на виконання таких 

завдань: 

- дослідження та аналіз мікробіологічного та ентомологічного стану 

архівосховищ та документів державних архівів України; 

- формулювання висновків за результатами обстежень щодо здійснення 

робіт із захисту архівосховищ та документів у них; 

- надання рекомендацій стосовно проведення заходів, спрямованих на 

знешкодження біодеструкторів та профілактику біоуражень архівосховищ та 

документів державних архівів. 

Дані проаналізованої нами наукової літератури свідчать, що для 

отримання об’єктивної та повної інформації щодо мікробіологічного стану 

приміщень архівосховищ та документів, які в них зберігаються, застосовуються 

різноманітні методи досліджень. Так, в роботі Montanari M. із співавт. (2012) 

[35] для визначення біопошкодження історичних бібліотечних матеріалів, що 

зберігаються на спеціальних стелажах Compactus, було використано низку 

методів відбору проб, зокрема, стерильні ватні тампони, спеціальну клейку 

стрічку для відбору мікробіологічних проб (Fungi Tape; Scientific Device Lab., 

США; товщиною 1 мм, № 745) та нітроцелюлозну мембрану. Для ідентифікації 

біодеструкторів в зазначених дослідженнях використовували також комбінацію 

традиційних методів культивування мікроорганізмів, прямі спостереження із 

використанням методів світлової та скануючої електронної мікроскопії, а також 

молекулярно-генетичні методи досліджень. Поєднання різноманітних методик 

дозволило авторам вказаної публікації ізолювати та визначити мікроскопічні 

гриби-деструктори Eurotium halophilicum (синонім Aspergillus halophilicus), які 

були причиною серйозних випадків грибкової колонізації матеріалів в 

історичних бібліотеках. Аналогічне поєднання різних методів досліджень 

представлено також в інших публікаціях [8, 21, 30-34, 41, 44, 55, 86]. 

Отже, аналіз літератури свідчить про актуальність та необхідність 

проведення моніторингових комплексних досліджень архівних установ.  

 



21 
 

2 МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 Спираючись на дані сучасної наукової літератури при проведенні 

обстежень архівосховищ державних архіві України в 2021 р. ми застосовували 

різні методи досліджень, які різнились від тих, що зазначені в Методичних 

рекомендаціях «Вплив біологічних факторів на збереженість архівних 

документів» (2013р.). Так, для моніторингового аналізу мікробіологічного 

стану повітря сховищ використовували метод седиментації колонієутворюючих 

одиниць (КУО) мікроорганізмів (спор, клітин тощо) на поверхню стерильних 

твердих живильних середовищ в чашках Петрі (картопляно–глюкозний агар 

(КГА, PDA), середовища Чапека-Докса (ЧДА), мальт-екстракт агар (МЕА), 

Сабуро (САБ). Використовували одноразові стерильні пластикові чашки Петрі 

діаметром 90 мм. Відповідно методології О.Д. Васильєва із співавт. [60] чашки 

Петрі найкраще розставляти в приміщеннях методом конверту на різній висоті, 

зокрема на висоті приблизно 1,2-1,4 м (на рівні дихальних шляхів людини) [9]. 

За потреби чашки Петрі розставляли біля вентиляційних отворів припливно-

витяжної системи, на поличках стелажів тощо (рис. 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 Приклади розміщення чашок Петрі із живильним середовищем  в 
приміщеннях архівів  
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Час експозиції може складати 30-100 хв. Відповідні спостереження за 

появою колоній мікроорганізмів на поверхні агаризованого живильного 

середовища та їх підрахунок починали з 3-ї доби культивування. Розрахунок 

КУО мікроскопічних грибів в 1 м3 повітря здійснювали за відповідною 

формулою [72] : Х = 5 ⋅ а ⋅ 104 / r2T , де Х – число КУО в 1 м3 повітря, а – число 

колоній, що утворилися; r – радіус чашки Петрі, T – час експозиції.  

Для відбору проб з документів використовували різні методи. Якщо на 

поверхні документу були виявлені добре помітні плями, нальоти різного 

кольору та консистенції, то доцільним вважали використання стерильних 

дерев’яних паличок (аплікаторів) з ватним наконечником (турундою) в 

індивідуальній упаковці (рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.2 Приклади відбору проб аплікаторами з документів, пошкоджених 
мікроскопічними грибами 
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Після відбору проб аплікатор повертали в упаковку, яку попередньо 

підписували. Відсів проб здійснювали в мікробіологічній лабораторії на 

поверхню стерильних агаризованих живильних середовищ в чашках Петрі 

(методом відбитків або зняттям ватної турунди з аплікатора та розміщенням її 

на поверхні живильного середовища)  (рис. 2.3).  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
Рисунок 2.3  Обростання міцелієм (колоніями) мікроскопічних грибів ватної кінцівки,  якою 
було відібрано проби  з місць пошкоджень на документах 

 

Культури мікроскопічних грибів ідентифікували за допомогою 

визначників вітчизняних та зарубіжних  авторів [14, 16, 19, 45, 87]. 

Таксономічний аналіз здійснювали за дев’ятим виданням «Словника грибів» 

[1]. Сучасні видові назви грибів уточнювали, використовуючи ресурси мережі 

Інтернет, зокрема дані довідкового Індексу грибів [48].   

 

 

 

 

 

 

 

 
ватні кінцівки, зняті з дерев’ яного аплікатора та 
розкладені на поверхні живильного середовища в 
чашках Петрі  
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3  СУЧАСНИЙ МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ ТА ЕНТОМОЛОГІЧНИЙ СТАН 

АРХІВОСХОВИЩ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ УКРАЇНИ 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИИ ОБСТЕЖЕНЬ В 2021 р. 

  

В результаті проведених в 2021 р. моніторингових досліджень 

архівосховищ та документів Національного архівного фонду було здійснено 

оцінку умов зберігання та стану збереженості архівних документів в таких 

архівосховищах державних архівів: Державний архів Донецької області, 

Державний архів Черкаської області, Центральний державний архів вищих 

органів влади та управління України, Центральний державний архів-музей 

літератури і мистецтва України, Центральний державний кінофотофоноархів 

України імені Г. С. Пшеничного, Центральний державний архів зарубіжної 

україніки, Центральний держаний історичний архів України, м. Київ, 

Центральний державний історичний архів України, м. Львів, Центральний 

державний науково-технічний архів України, м. Харків.  Отримані результати 

були оформлені у вигляді 10-ти Актів мікробіологічного та ентомологічного 

обстеження архівосховища та 1-го Висновку за результатами мікологічного 

дослідження проб архівних документів, в яких відображено загальну 

характеристику умов зберігання документів, параметри мікроклімату 

архівосховищ, представлено стан поверхонь (стіни, стелі, архівні коробки 

тощо) щодо наявності пошкоджень, проаналізовано мікробіологічний та 

ентомологічний стан низки документів, мікробіологічний стан повітря та 

оздоблювальних будівельних матеріалів в приміщеннях обстежених архівних 

установ. Актів обстеження складали відповідно формам, представлених у 

Методичних рекомендаціях «Вплив біологічних факторів на збереженість 

архівних документів» (2013) [62].  

Перелік обстежених державних архівів та результати загального аналізу 

умов зберігання архівних документів в обстежених архівних установах 

наведено в Таблиці 3.1.   
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Таблиця 3.1 – Умови зберігання в обстежених архівних установах 

№ 
п/п 

Назва архівної 
установи 

Системи 
вентиляції та 
кондиціювання 

 

Наявність 
систем 
опалення 

Кількість 
оформлених 
актів 

1.  Центральний державний архів-музей 
літератури і мистецтва України 

Відсутні 
       

    + 
 

1 

2.  Центральний державний 
кінофотофоноархів  ім. Г.С. 
Пшеничного 

вентиляції  + 
кондиціонуван 
ня         – 

      
      

2 

3.  Державний архів Черкаської області  Відсутні 
 

    +  
 

1 

4.  Центральний державний архів вищих 
органів влади та управління України 

вентиляції  + 
кондиціонуван 
ня         – 

    + 1 

5.  Центральний державний історичний 
архів України м. Львів 

  1 

6.  Центральний держаний історичний 
архів України, м. Київ 

вентиляції  + 
кондиціонуван 
ня         – 

   + 2 

7.  Центральний державний архів 
зарубіжної україніки 

+     +  1 

8.  Центральний державний науково-
технічний архів України, м. Харків 

+    + 1 

 
Примітка:  +    -   наявність зазначених систем 

– -  відсутність зазначених систем  
 

В результаті проведених моніторингових досліджень (2021 р.) щодо стану 

збереженості документів НАФ в приміщеннях обстежених архівосховищ було 

відібрано та опрацьовано 199 проб – 132 проби повітря, 49 проб з пошкоджених 

архівних документів (місця візуально помітних плям, нальотів), 14 проб з 

пошкоджених матеріалів стін, 4 проби з саморобних фільтрів (синтепон, 

тканина). Відсутність систем кондиціонування повітря, систем припливно-

витяжної вентиляції з відповідними фільтрами, використання вікон для 

провітрювання приміщень призводить до потрапляння в приміщення 

архівосховищ пилу, колонієутворюючих одиниць мікроорганізмів та комах.  В 

повітрі більшості обстежених архівних приміщеннях виявлено різноманітні 

мікроскопічні гриби, зокрема темнопігментовані  представники родів 

Cladosporium, Alternaria, а також види родів Penicillium та Aspergillus (Додаток 

А), які є так званими коспополітними (еврибіонтними) видами – тобто такими, 
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що широко розповсюджені в довкіллі на різних континентах в широкому 

діапазоні дії різних факторів оточуючого середовища. Низка представників 

виявлених родів мікроскопічних грибів може становити небезпеку як для 

об’єктів зберігання, так і для здоров’я людини. Для паперової основи 

документів небезпеку становлять ті види мікроскопічних грибів, що визнані 

активними деструкторами паперової основи документів та постійно 

трапляються на папері, проникають у його волокно та призводять субстрати в 

стан дезінтеграції [78].  Серед таких грибів на особливу увагу заслуговують 

види Alternaria alternata, Aspergillus versicolor, Cladosporium herbarum, 

Penicillium funiculosum, Penicillium tardum, Penicillium purpupogenum, 

Chaetomium globosum, Chaetomium aureum, Myxotrichum chartarum, Phoma sp., 

Trihoderma viride, Ulocladium chartarum. 

За кількісними показниками  КУО мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря 

стан повітря в більшості  обстежених архівосховищ можна охарактеризувати як 

задовільний.  Задовільним вважається стан повітря, який характеризується 

осіданням на чашці Петрі не більше 10 КУО грибів за одну год., що відповідає 

вмісту приблизно 710-1000 життєздатних спор в 1 м3 повітря та визнається за 

певну «норму» щодо запобігань потенційній загрозі виникнення 

біодеструктивних ситуацій в бібліотечних та архівних сховищах.  

В низці приміщень констатували збільшення цих показників – в 

обстежених архівосховищах Львова, Харкова, Черкас (Додаток А).  Як правило 

перевищування показників КУО мікроорганізмів було пов’язане із наявністю в 

повітрі дрібноспорових видів Penicillium sp., Aspergillus sp., які стійкі до 

осідання та утворюють своєрідний аерозольний фон у повітрі приміщень. 

Окрім цього збільшення кількісних показників КУО мікроорганізмів  в повітрі 

обстежених архівних приміщень корелювало із наявністю в цих приміщеннях 

пошкоджених оздоблювальних матеріалів (стін) та наявністю пошкоджених 

мікроорганізмами документів. Наприклад, в архівосховищі №6 Центрального 

державного історичного архіву України, м. Львів  мають місце значні 

пошкодження матеріалів стін: здуття, відшарування, лущення, осипання 
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поверхневих та глибоких шарів матеріалів, каверни (кратероподібні розриви), 

сліди затікань, плями і нальоти (нашарування), різні за розмірами, 

консистенцією та кольором. Наявність в пробах  мікроскопічних грибів родів  

Penicillium та Cladosporium, а також бактерій свідчать про значну 

перезволоженість матеріалів стін.  

В низці проб, відібраних нами як з ушкоджених документів, так і з місць 

пошкоджень матеріалів стін обстежених приміщень архівів, виявлено і 

мікроскопічні гриби, і бактерії. Чисельними науковими дослідженнями 

науковців в усьому світі доведено, що розвиток мікроорганізмів з різними 

типами метаболізму (гриби, бактерії) посилює та інтенсифікує фізико-хімічні 

процеси руйнування при міграції вологи в товщі будівельних матеріалів [58, 66, 

67, 85].    Розвиток мікроміцетів на внутрішніх поверхнях приміщень, куди 

вони потрапляють із зовнішнього середовища, залежить від режимів 

температури та вологості, повітрообміну, тощо. Збільшення вмісту вологи в 

матеріалах, що пов’язане з будівельними та експлуатаційними порушеннями, 

процесами старіння будівель, є найвагомішим чинником розвитку мікроміцетів 

на внутрішніх поверхнях приміщень. Важливим етапом є проведення 

досліджень з виявлення осередків розвитку мікроскопічних (плісеневих) грибів 

на внутрішніх поверхнях (стінах) приміщень фондосховищ, з’ясування причин 

їх виникнення.  Розвиток мікроорганізмів призводить як до зміни зовнішнього 

вигляду оздоблювальних матеріалів, так і зміни їх міцності та експлуатаційних 

характеристик, а насамперед порушення санітарно-гігієнічного режиму 

середовища всередині приміщень. Місця пошкоджень внутрішніх поверхонь 

приміщень, які утворюються внаслідок недотримання нормативних режимів 

експлуатації будівель, являють собою додаткове джерело пилу, а у разі 

зараження їх біодеструкторами − ще й додаткове джерело надходження 

колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів у повітря приміщень. 

Отже, забезпечення цілісності архівних документів та підтримання 

належних умов їх зберігання потребує комплексного підходу. Тому доцільним є 

здійснення профілактичних (попереджувальних) заходів, зокрема шляхом 
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регулярного комплексного моніторингу щодо стану мікроклімату 

архівосховищ, аналізу мікробіологічного та ентомологічного стану приміщень 

тощо. Наслідком фактичної відсутності систем вентиляції у переважної 

більшості обстежених приміщень призводить до надмірних коливань рівня 

температури та вологості (Додаток А). В свою чергу невідповідність 

температурно-вологісного режиму установленим нормативним показникам є 

причиною розвитку мікроорганізмів, зокрема мікроскопічних грибів на 

документах.  

Докладно результати дослідження пошкоджених архівних документів 

представлено в Додатку А на рисунках-фото, які ілюструють як  обстежені 

документи, так і мікроскопічні гриби, виявлені у відібраних пробах.  

Заслуговує на особливу увагу той факт, що в пробах, відібраних з 

пошкоджених документів сектору зберігання давніх актів Центрального 

держаного історичного архіву України, м. Київ, виявлено мікроскопічні гриби 

Ascotrycha erinacea, Myxotrichum chartarum, Chaetomium  sp., які є визнаними 

активними деструкторами паперу. Необхідно окремо наголосити, що в 2004 р. 

(02.- 03.03.2004 р.) документи  Ф. 739, оп. 1, спр.  210,  Ф. 739, оп. 1, спр.  215  

вже були обстежені на предмет наявності мікроорганізмів співробітниками 

відділу фізіології ті систематики мікроміцетів Інституту мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України (зокрема, к.б.н. Т.О. Кондратюк). 

За результатами вказаних досліджень було представлено відповідний звіт. В 

таблиці 3.2. наведено порівняння результатів обстеження вказаних документів в  

2004 та 2021 рр. 
Таблиця 3.2   Мікроорганізми-пошкоджувачі документів відділу давніх актів 

Мікроорганізми (мікроскопічні 
гриби, дріжджі, бактерії), виявлені 
в місцях пошкоджень на сторінках 
обстежених документів 

Номер архівного документу / рік обстеження / 
наявність (+) або відсутність (–) мікроорганізмів 
Ф. 739, оп. 1, спр.  210 Ф. 739, оп. 1, спр.  215   
2004 р.  2021 р. 2004 р.  2021 р. 

Ulocladium alternariae + + + + 
Ulocladium sp. + +   
Undetermined hyphomycete (dark) + –   
Бактерії + – + – 
Aspergillus sp.   + + 
Cladosporium sp.   + + 
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Penicillium sp.   + – 
Pleospora sp. (=Stemphylium sp.)   + + 

 

 

Отже, більшість мікроскопічних грибів, вилучених із проб при 

обстеження архівних документів в 2004 р., зберегли свою життєздатність та 

були знову виявлені  при проведенні даного обстеження в пробах, відібраних в 

2021 р..  

Необхідно також зазначити, що активний біодеструктор паперу 

Myxotrichum chartarum був виявлений в місцях характерних пошкоджень 

документу Ф. 941, оп. 1, спр.  11. Даний вид мікроміцетів-деструкторів був 

також виявлений  в дослідженнях 2004 року на інших архівних документах 

(наприклад, Ф. 2007, оп. 1, спр. № 3156, Ф. 132, оп. 2, спр. № 21).    

Отримані результати мікологічного дослідження архівних документів 

дозволяють зробити такий висновок. Якщо процес деструктивної діяльності 

плісеневих грибів не буде припинено шляхом проведення відповідних заходів 

(очищення, дезінфекція, реставрація), пошкодження цих документів 

мікроскопічними грибами можуть набути незворотних деструктивних процесів 

та призвести до їх повної руйнації  і, як наслідок, до непоправних втрат об’єктів 

історичного та культурного надбання.  

Ентомологічний стан усіх обстежених архівних установ в цілому є 

задовільним. 

В результаті проведених обстежень було виявлено низку проблем, 

характерних для більшості архівних установ, незалежно від їх розташування та 

підпорядкування. Застосовані нами методи досліджень враховують 

спрямування та методологію сучасних наукових досліджень з напрямку 

збереження документального надбання. Використання описаних вище методів 

відбору проб та класичних (традиційних) методів культивування 

мікроорганізмів на живильних середовищах дозволили нам охарактеризувати 

як кількісний склад мікроорганізмів в повітрі приміщень обстежених архівів, 
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так і визначити видовий (родовий) склад мікроорганізмів в повітрі 

архівосховищ, в пробах з уражених пліснявою документів та пошкоджених 

матеріалів стін. 

Отже, отримані результати проведених досліджень створюють практичне 

підґрунтя для забезпечення належних умов зберігання архівних документів у 

державних архівах України та можуть бути використані при розробці 

аналітико-рекомендаційних та методичних матеріалів для державних архівних 

установ України.  

Забезпечення цілісності архівних документів та підтримання належних 

умов їх зберігання потребує комплексного підходу: доцільним є здійснення 

профілактичних (попереджувальних) заходів, зокрема шляхом регулярного 

комплексного моніторингу щодо стану мікроклімату архівосховищ, аналізу 

мікробіологічного стану документів, повітря приміщень тощо 

Вважаємо, що для проведення подальших моніторингових досліджень 

стану збереженості документів національного архівного фонду України, 

необхідно розробити як нові, так і внести зміни в існуючі положення 

Методичних рекомендацій «Вплив біологічних факторів на збереженість 

архівних документів». Зокрема, вважаємо, що змін потребує форма Акту 

обстеження. Доцільною також є розробка Паспорту обстеження архівосховищ 

із врахуванням досвіду науковців із різних країн світу. Зокрема, заслуговують 

на особливу увагу 17 форм для запису результатів обстежень, розроблені в 

Федеральному центрі консервації бібліотечних фондів (Санкт-Петербург) [68].  
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4  ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КІЛЬКІСНИХ 

ПОКАЗНИКІВ ВМІСТУ МІКРООРГАНІЗМІВ В ПОВІТРІ ПРИМІЩЕНЬ 

ОБСТЕЖЕНИХ АРХІВОСХОВИЩ (Київ, вул. Солом’янська, 24) 

 

В архівосховищах Центрального державного кінофотофоноарху України 

імені Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА імені Г. С. Пшеничного) та Центрального 

держаного історичного архіву, м. Київ (ЦДІАК України) були проведені 

додаткові обстеження, які носили порівняльний характер.  

Метою обстежень було встановити кількісні та якісні характеристики 

мікробіологічного стану повітря архівосховища за різних умов:  

- під час роботи вентиляційної системи (в ЦДКФФА імені Г. С. 

Пшеничного були відкриті також двері сховища та двері будівлі)  

- та в період, коли вентиляційна система не включена (зранку до 11.00). 

В ЦДІАК України та  в  Центральному державному архіві вищих органів 

влади та управління України (ЦДАВО України) булі проведені також 

дослідження щодо стану фільтруючих матеріалів, які використовуються в цих 

архівосховищах. 

Результати досліджень щодо мікроорганізмів, виявлених в повітрі 

архівосховищ за різних умов та на «фільтрах», які використовуються в 

архівосховищах, подано в окремих Актах (Додаток А).  

Встановлено, що за кількісними показниками колонієутворюючих 

одиниць (КУО) мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря стан повітря в обстеженому  

архівосховищі ЦДКФФА імені Г. С. Пшеничного за умов, коли вентиляційна 

система будівлі не розпочинала працювати, можна охарактеризувати як 

задовільний (КУО - спор, клітин, фрагментів міцелію): середня кількість КУО 

мікроорганізмів в 1 м3 повітря складала  184. 

Під час роботи вентиляційної системи та попадання зовнішнього повітря 

у сховище (бокс № 9,  коли відкриті двері сховища та двері будівлі), кількість 

КУО мікроорганізмів в 1 м3 повітря архівосховища збільшувалося в 3,6 -5,5 

разів та складала, відповідно, 598 -1013 КУО.  В пробах, відібраних під час 
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обстеження із працюючою вентиляційною системою та відкритими дверима (02 

вересня 2021р.), виявлено переважно темнопігментовані гриби роду 

Cladosporium та Alternaria, які переважають та широко розповсюджені в 

навколишньому середовищі мегаполісів, зокрема восени. В пробах, відібраних 

в приміщенні архівосховища наступного дня (03 вересня 2021 р.) зранку (коли 

вентиляційна система ще не була включена) якісний склад виявлених 

мікроскопічних грибів представлений переважно світлопігментованими 

дрібноспоровими видами (Acremonium sp.,  Penicillium sp. та ін.), які можуть 

надовго затримуватися в повітрі приміщень та створювати так званий 

аерозольний фон.   

Мікробіологічне дослідження стану повітря в приміщеннях архівосховищ 

ЦДІАК України проводилося за умов, коли вентиляційна система була 

відключена та коли вона працювала.  

Отримані результати щодо кількісних та якісних показників стану повітря 

обстежених архівосховищ 10.09.2021 р. (вентиляція працювала) було порівняно 

із аналогічними даними, отриманими за результатами обстеження, проведеного 

07.09.2021 р. (вентиляційна система не працювала).   

Кількісні показники вмісту КУО мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря 

обстежених архівосховищ подано у таблиці  4.1. 
Таблиця  4.1.  Кількісні показники вмісту  КУО мікроорганізмів  

в 1 куб. м. повітря за різних умов 

Поверх, на якому 
розташоване архівосховище 
/ відсік 

Дата проведення обстеження /  
Кількісні показники вмісту колонієутворюючих одиниць 
(КУО) мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря * 
07.09.2021 р. (вентиляційна 
система не працює) 

10.09.2021 р. (вентиляційна 
система працює) 

3-й поверх, 3-й відсік 390 910 
3-й поверх, 4-й відсік 270 790 
9-й поверх, 3-й відсік 480 3725 
9-й поверх, 4-й відсік 360 1230 

Примітка: * – кількість КУО мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря розраховується з 

використанням спеціальної формули, в якій враховуються діаметр чашок Петрі із живильним 

середовищем, кількість колоній, які утворили мікроорганізми, що осіли на поверхню 

живильного середовища, та час проведення досліджень. 
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Отже, в результаті проведеного обстеження та аналізу проб повітря на 

предмет наявності мікроорганізмів встановлено наступне. 

Кількісні показники вмісту  КУО мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря в 

обстеженому архівосховищі документів за умов, коли вентиляційна система 

працювала (10.09.2021 р.), значно перевищують аналогічні показники, отримані 

за умов, коли вентиляційна система була відключена (07.09.2021 р.). Так, 

показники кількості КУО мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря обстежених 

приміщень архівосховищ за умов, коли вентиляційна система працювала, були 

більшими в 2,3-2,9 разів  в Архівосховищі  на 3-у поверсі та в 3,4-7,8 разів 

більшими  в Архівосховищі на 9-у поверсі. А отже, за вказаних умов 

(«вентиляційна система працювала») стан повітря обстежених приміщень 

архівосховищ необхідно охарактеризувати як незадовільний. 

Видове різноманіття мікроскопічних грибів, виявлене в повітрі 

обстежених архівосховищ під час включеної (працюючої) вентиляційної 

системи, також було більшим в порівнянні з видовим складом мікроорганізмів 

в повітрі тих самих приміщень за умов, коли вентиляційна система відключена 

(не працює).   

В результаті проведення обстежень встановлено також, що для 

запобігання розповсюдженню мікроорганізмів в повітрі приміщень  

співробітники архівосховищ використовують саморобні фільтри, зроблені з 

різних матеріалів: нетканих (типу «синтепон»), тканьові та марлеві. Такі 

пристосування дозволяють затримувати значну частину мікроорганізмів, які 

надходять з потоками повітря із вентиляційної системи. В процес виконання 

досліджень було відібрано проби із матеріалів «фільтрів» в двох 

архівосховищах: в ЦДІАК України та  в  ЦДАВО України.   

Аналіз отриманих результатів свідчить, що найкраще «працюють» в 

даному випадку неткані матеріали (типу «синтепон»). Результати проведених 

досліджень свідчать, що видове різноманіття мікроскопічних грибів, які 

затримуються на поверхні та всередині вказаних нетканих матеріалів, значно 

більше, ніж виявлене на тканьових фільтрах. Тобто, здатність утримувати КУО 
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мікроорганізмів у тканьових «фільтрів» менша.  Під час проведення 

обстеження було відмічено також, що при відборі проб з тканьових фільтрів 

ватна кінцівка аплікатора дуже швидко забруднювалася пилом та 

мікроорганізмами, які були на поверхні тканини та легко знімалися 

аплікатором. А отже, за умов тиску повітря, яке надходить із вентиляційної 

системи, ці забруднення можуть так само легко відокремлюватися від поверхні 

тканини та потрапляти в повітря приміщень архівосховища.  

За результатами отриманих досліджень зроблено наступні висновки. 

Тканинні та марлеві матеріали, якими закриті отвори вентиляційної 

системи, потребують заміни на неткані матеріали або на спеціальні, призначені 

для фільтрації. Отвори вентиляційної системи доцільно закривати повністю, а 

не частково. Необхідно проводити заміну фільтруючих матеріалів та їх чистку з 

чіткою періодичністю. Доцільно не допускати ситуації, коли забруднення, які 

накопичуються на фільтрах, можуть стати додатковим джерелом надходження 

мікроорганізмів в повітря приміщень архівосховищ.  

Необхідно провести спеціальні дослідження стану вентиляційної 

централізованої системи, якою оснащені архівосховища будівлі за адресою м. 

Київ, вул. Солом’янська, 24. Такі дослідження дозволять встановили стан цієї 

системи щодо її придатності для використання в архівосховищах, призначених 

для зберігання національного архівного фонду України.  
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5  ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ВОЛОГИХ КАМЕР ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

БІОПОШКОДЖЕНЬ ДОКУМЕНТІВ 

 

Під час виконання НДР було проведено мікологічне дослідження проб 

архівних документів Державного архіву Донецької області  з використанням 

двох методів.  

На першому етапі мікологічних досліджень було застосовано метод 

накопичувальної культури із розміщенням зразків проб на поверхню 

стерильного твердого (агаризованого) живильного середовища в чашках Петрі 

(картопляно–глюкозний агар (КГА, PDA), середовища Чапека-Докса (ЧДА,  

ChDA) та Сабуро (САБ, SAB).  Морфологічні особливості мікроорганізмів 

(дослідження клітин та спор) визначали із застосуванням бінокулярного 

мікроскопу Primo Star компанії Carl Zeiss (збільшення × 400). 

На другому етапі було застосовано вологі камери – в скляних стерильних 

чашках Петрі діаметром 100 мм розміщували зразки проб та стерильні 

пластикові чашки Петрі діаметром 60 мм, які заповнювали стерильною 

дистильованою водою (для створення умов підвищеної відносної вологості) 

(рис. 5.1). Після 14 діб зразки досліджували  за допомогою світлового 

бінокулярного мікроскопу (збільшення ×100 та ×400). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5.1. Приклад розміщення зразків проб у вологих камерах 
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Результати проведених досліджень представлено у відповідному 

Висновку (Додаток Б). Звертає на себе увагу той факт, що вже через 14 діб 

перебування у вологих камерах мікроскопічні гриби утворювали на поверхні 

зразків документів візуально добре помітні нальоти, активно розмножувалися 

та проростали крізь сплетіння (табл. 5.1). 
Таблиця 5.1   Використання методу вологих камер при дослідженні пошкоджених 

архівних документів 
 

Номер 
проби  

Загальний вигляд проби. 
Вологі камери. 

      
      Мікроорганізми, виявлені в пробах  

 
№ 2 

 
(аркуш, 
ф.67,  
оп. 1,  
спр. 130) 
  
   

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обростання зразків проб 
мікроорганізмами 

Результати 
мікроскопіювання 

Мікроскопічні 
міцеліальні(плісеневі) гриби 
роду Aspergillus, Penicillium 
та спороутворювальні 
бактерії роду    Bacillus  
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні 
міцеліальні (плісеневі) 
гриби роду Aspergillus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Волога камера 

Зразки проб після 14 діб 
знаходження у вологій 
камері 

Результати 
мікроскопіювання 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Активне обростання 
зразків міцеліальними 
грибами роду 
Aspergillus   
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Номер 
проби  

Вологі камери. Зразки проб після 14 діб знаходження у вологій 
камері 

 
№ 4 

 
(корінець 
палітурки, 
ф.67,  
оп. 1,  
спр. 141) 
Кусочки 
тканини 

 
 

  

  
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 

Поява яскраво виражених 
чорних утворень 

Обростання зразків 
міцеліальними 
грибами та 
проростання плісняви 
в проміжках плетіння 
ниток (наскрізно)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Необхідно зазначити, що використання нами методу «вологих камер» 

дозволило проілюструвати, що при порушенні нормативів зберігання архівних 

документів (за умов високих значень відносної вологості та температури) 

мікроорганізми зазнають активного розвитку та здатні в короткий термін 

формувати на поверхні документів візуально добре помітні плями, нальоти, 

мікроколонії.  

Окрім цього було підтверджено, що обробка  архівних документів водно-

спиртовим розчином із вмістом спирту 65-70% та пересипання харчовою содою 

не призводить до знешкодження мікроорганізмів. 
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6 АПРОБАЦІЯ МЕТОДИКИ ДИСТАНЦІЙНОГО ВІДБОРУ ПРОБ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Виконання НДР в 2021 р. супроводжувалося апробацією  підготовлених 

авторами звіту «Методичних рекомендацій Щодо самостійного відбору 

мікробіологічних та ентомологічних проб працівниками архівних установ в 

умовах дії дистанційно-карантинних заходів» (Схвалено на засіданні 

Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву від 07 квітня 2021 р., Протокол 

№ 3). 

До таких таких архівних установ, як Державний архів Донецької області, 

Державний архів Черкаської області, Центральний державний історичний архів 

України, м. Львів, Центральний державний науково-технічний архів України, м. 

Харків, від УНДІАСД були передані чашки Петрі із різними живильними 

середовищама, стерильні аплікатори в упаковках та стерильні пластикові 

пробірки для відбору проб. Відбір проб, опис біообстежень самостійно 

здійснювали співробітники архівосховищ.  

В додатках до супровідних листів співробітники архівних установ 

детально описали у таблицях місця відбору проб. Всі проби було 

пронумеровано та підписано. На чашках Петрі було позчено час експозиції. До 

УНДІАСД відібрані проби надходили у такому вигляді:  
 

 

 

 

 

 

Співробітники  Державного архіву Черкаської області в Додатку до 

супровідного листа представили дуже ретельно оформлену таблицю із 

посиланням на відповідні фото, наприклад:  

 
  

Проби       повітря                                     Проби із місць 
пошкодження стін, стелі 

Проби з пошкоджених 
документів, стін та стелі 
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Вказаний підхід до оформлення Додатку к супровідному листу сприяє  

ретельному та повному аналізу отриманих в подальшому результатів та 

наданню відповідних рекомендацій. 
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7  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ І ЗДІЙСНЕННЯ  

ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ОБСТЕЖЕНИХ АРХІВОСХОВИЩ ТА 

ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ 

 

За результатами проведених досліджень архівних установ було визначено 

особливості мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та 

архівних документів у кожному з досліджених архівів та надано конкретні 

рекомендації. 

Рекомендації, сформульовані за результатами проведених нами 

моніторингових обстежень архівів та надані архівним установам, розподілено 

на кілька підрозділів з урахуванням комплексного підходу, який було нами 

застосовано. Вказані рекомендації викладені у актах обстеження, наведених у 

Додатку А. Вони включають, зокрема,  необхідність проведення додаткових 

досліджень, дезінфекційних заходів, гігієнічного очищення, профілактичних 

заходів. В низці рекомендацій викладено положення щодо невідкладних 

заходів, які необхідно здійснити. Щодо останнього, то вони, як правило, 

стосуються ситуацій із наявністю в архівних приміщеннях значно 

пошкоджених мікроорганізмами документів та оздоблювальних матеріалів. 

Одним із першочергових заходів рекомендовано складання відповідного 

плану дій, спрямованих на врятування архівних документів, які пошкоджені 

мікроорганізмами, зокрема тих, що мають візуально добре помітні ознаки 

пошкоджень пліснявою. Унікальні рідкісні видання та стародруки із ознаками 

пошкоджень потребують найпильнішої уваги та вирішення питань щодо прове 

Всі необхідні дії та процеси з проведення очищення, дезінфекції, реставрації та 

консерваційних заходів щодо пошкоджених біодеструкторами документів 

повинні здійснюватися в спеціальному приміщенні. Таке приміщення має бути 

обладнане відповідною вентиляційною системою. Для знешкодження 

мікроорганізмів, які розвиваються на архівних документах мають бути 

застосовані дозволені в архівній практиці засоби.  
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Вказані роботи необхідно здійснювати із дотриманням всіх санітарно-

гігієнічних вимог (працювати в спеціальному одязі, в рукавичках, медичних 

масках тощо). 

Рекомендовано також визначити та ліквідувати основні причини, що 

призводять до перезволоження матеріалів стін: оцінити стан гідроізоляції, 

дренажних систем тощо (із залученням спеціалістів відповідного профілю), за 

потреби здійснити відповідні будівельно-ремонтні роботи із відновлення 

гідроізоляції будівель. Для нормалізації температурно-вологісного режиму 

(унеможливлення значних перевищень показників відносної вологості повітря 

приміщень, нормалізації температурного режиму) приміщення сховищ 

потребують облаштування системами вентиляції та кондиціювання із 

відповідними фільтрами з метою запобігання потраплянню бруду, пилу та 

мікроорганізмів із зовнішнього повітря. 

Система припливно-витяжної вентиляції потребує встановлення 

відповідних фільтрів з метою запобігання потраплянню бруду, пилу та 

мікроорганізмів, які надходять до приміщень архівосховищ разом із зовнішнім 

повітрям. Наявні в обстежених приміщень психрометри ВИТ-1 потребує 

перевірки щодо точності показників.   

З метою припинення розповсюдження мікроорганізмів-деструкторів 

будівельних матеріалів в приміщеннях архівосховищ в місцях зруйнованих стін 

рекомендовано здійснити локальні ремонтні роботи. В будівельні суміші треба 

додавати спеціальні біоцидні препарати, дозволені для використання в архівній 

практиці. В місцях пошкодження матеріалів стін обстежених сховищ 

мікроорганізмами та унеможливлення їх розповсюдження в повітрі приміщень, 

рекомендовано здійснити відповідні дезінфекційні заходи: обробити місця 

зруйнованих матеріалів стін спеціальними біоцидними  препаратами з 

використанням дозволених в архівній практиці засобів (наприклад, сполуками 

полігексаметилен-гуанідін-гідрохлориду). Але така дезінфекційна обробка має 

тимчасовий характер і не є основним заходом із припинення розвитку 

мікроорганізмів-деструкторів.   
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З урахуванням проаналізованих даних щодо мікробіологічного стану 

повітря приміщень в низці архівосховищь (в будівлі Київ, вул. Солом’янська, 

24) за різних умов (коли вентиляційна система була відключена та коли вона 

працювала) та враховуючи отримані дані щодо мікроорганізмів на поверхні 

«фільтруючих» матеріалів, складено рекомендації, які включають такі 

положення. 

Нобхідно замінити тканинні та марлеві матеріали, якими закриті отвори 

вентиляційної системи, нетканими матеріалами або спеціальними, 

призначеними для фільтрації. Отвори вентиляційної системи доцільно 

закривати повністю, а не частково. 

Проводити заміну фільтруючих матеріалів та їх чистку з чіткою 

періодичністю. Доцільно не допускати ситуації, коли забруднення, які 

накопичуються на фільтрах, можуть стати додатковим джерелом надходження 

мікроорганізмів в повітря приміщень архівосховищ. 

Необхідно провести спеціальні дослідження стану вентиляційної 

централізованої системи, якою оснащені архівосховища будівлі за адресою м. 

Київ, вул. Солом’янська, 24. Такі дослідження дозволять встановили стан цієї 

системи щодо її придатності для використання в архівосховищах, призначених 

для зберігання національного архівного фонду України.  
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ВИСНОВКИ 
 

Аналіз результатів  проведених обстежень архівосховищ та архівних 

документів  свідчить про низку проблем, характерних для більшості  державних 

архівних установ, незалежно від їх місця знаходження та підпорядкування як у 

період опалювального сезону так і після його закінчення: це відсутність чи 

низька ефективність систем вентиляції повітря, відсутність систем 

кондиціонування, відсутність відповідних фільтрів в вентиляційних системах.  

Відсутність систем кондиціонування повітря, відповідних систем 

припливно-витяжної вентиляції з фільтрами,  використання вікон для 

провітрювання приміщень призводить до потрапляння в приміщення 

архівосховищ пилу, колонієутворюючих одиниць мікроорганізмів та комах.   

В повітрі більшості обстежених архівних приміщеннях виявлено 

різноманітні мікроскопічні гриби  гриби родів Cladosporium, Alternaria, а також 

представників родів Penicillium та Aspergillus. Низка представників перелічених 

вище родів мікроскопічних грибів, а також інші, виявлені  види грибів, можуть 

становити небезпеку як для об’єктів зберігання, так і для здоров’я людини. 

Для паперової основи документів небезпеку становлять ті види 

мікроскопічних грибів, що визнані активними деструкторами паперової основи 

документів та постійно трапляються на папері, проникають у його волокно та 

призводять субстрати в стан дезінтеграції: Alternaria alternata, Aspergillus 

versicolor, види родів Cladosporium, Chaetomium,Penicillium, Myxotrichum 

chartarum, Phoma sp., Trihoderma viride, Ulocladium chartarum. 

Централізована вентиляційна система, якою оладнані архівосховища 

будівлі за адресою м. Київ, вул. Солом’янська, 24, потребує проведення 

окремих спеціальних досліджень. Такі дослідження дозволять встановили стан 

цієї системи щодо її придатності для використання в архівосховищах, 

призначених для зберігання національного архівного фонду України.  
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ДОДАТОК А 

АКТИ ОБСТЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ З 

РЕКОМЕНДАЦІЯМИ 

 
Центральний державний архів зарубіжної 
україніки  
(ЦДАЗУ) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор ЦДАЗУ  
_______________________________ 
 (підпис) (ініціали прізвище) 
________________  2021 р.  
                 (МП) 

АКТ  
  від    30 вересня  2021  №__1__ 
   м. Київ    
 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища  
та архівних документів 
 
Проведено обстеження архівосховищ, розташованих за адресою:  
м. Київ, вул. Солом'янська 24 (корп. ІІ) 
 
Обстеження проводилося 02-03.09.2021 р. 
Попереднє обстеження проводилося 17 листопада 2021 р.  
 
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  
Площа архівосховища (кв. м):  
                                Сховище №1 – 31,5; 
                                Сховище №2 – 30,5; 
                    Сховище №3 – 34,7. 
Система кондиціонування та вентиляції повітря:   -   
Наявність вікон:                                                          +  
Наявність централізованої системи опалення:        + 
ІІ. Параметри мікроклімату архівосховищ 
Температура повітря у сховищі  (+ºС) на день обстеження:  
(показники сухого термометру на психрометрі ВИТ-1) 
Сховище      № 1                     –    20,6°С 
Сховище      №2                      –    22,0°С 
Сховище     №3                       –    21,0°С 
 Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):  
сх. № 1-18,02°С; сх. № 2-19,54°С; сх.  № 3-18,23°С 
 
Показники вологості (%) на день обстеження:  
(відповідно таблиці психрометру ВИТ-1 та урахування різниці в показниках вологого та 
сухого термометрів) 
Сховище      № 1                   –    73 % 
Сховище      №2                    –    82 % 
Сховище      №3                            –    72 % 
Середньомісячні показники вологості (%): 
сх. № 1-80,22 %; сх. № 2-81,13 %; сх. № 3-73,27 % 
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ІІІ. Біологічний стан поверхонь 
3.1. Стіни  
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:                           –   
Наявність чорних плям плісеневих грибів:                        – 
Наявність слідів підтікань:                             – 
3.2. Стеля  
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:                           –   
Наявність чорних плям плісеневих грибів:                        – 
Наявність слідів підтікань:                             – 
3.3. Підлога  
Наявність відшарування фарби чи пошкодження покриття: –  
Наявність чорних плям плісеневих грибів:   –  
Наявність слідів підтікань:      –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів:      –  
3.4. Стелажі  
Наявність  слідів плісеневих грибів:               –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів:      –  
3.5. Шафи 
Наявність  слідів плісеневих грибів:               –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів:      –  
3.6. Архівні коробки 
Наявність  слідів плісеневих грибів:               –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів:      –  
ІV.Мікробіологічний стан  
 
4.1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:              + 
види культур мікроскопічних грибів (бактерій): Acremonium sp., Alternaria  sp., 
Botryotrichum piluliferum, Cladosporium spр., Gliocladium sp.,   Fusarium sp., Phoma sp., 
Penicillium sp., Trichoderma sp..   
   наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:                                                                     – 
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): –    
висока ( у низки ідентифікованих  мікроскопічних грибів) 
4.2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:                              – 
           види культур грибів:                                                                                                                               
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:                          –  
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):      – 
 
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 
наявність живих комах (місця їх локалізації):  –  
види живих комах                                                               -- 
наявність личинок комах:     –  
 
Обстеженням встановлено: 
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В результаті аналізу проб повітря обстежених сховищ щодо  наявності мікроорганізмів 
встановлено, що за кількісними показниками колонієутворюючих одиниць (КУО) 
мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря стан повітря в усіх обстежених  сховищах 
характеризується як задовільний (КУО - спор, клітин, фрагментів міцелію). Кількісні 
показники виявлених мікроорганізмів в повітрі сховищ складали: сховище №1 – в 
середньому 245 КУО/м3 (4-6 колоній на чашці Петрі), сховище №2 – в середньому 80 КУО/м3 
(1-3 колонії на чашці Петрі), сховище №3 – в середньому 230 КУО/м3 (3-8 колоній на чашці 
Петрі. Найбільше (7 та 8) колоній осіло на чашки Петрі, які розставляли зліва від входу та в 
центрі сховища). Ймовірно це пов’язано із особливостями руху повітряних потоків. 
Задовільним вважається стан повітря, який характеризується осіданням на чашці Петрі не 
більше 10 КУО грибів за одну год., що відповідає вмісту приблизно 710-1000 життєздатних 
спор в 1 м3 повітря та визнається за певну “норму” щодо запобігань потенційній загрозі 
виникнення біодеструктивних ситуацій в бібліотечних та архівних сховищах. За 
рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я  та даними літератури загальні 
показники КУО/м3 мікроскопічних грибів в повітрі приміщень (в яких людина працює або 
мешкає), які складають не більше за 500, запропоновано вважати безпечними.  
Отже, отримані результати свідчать, що мікробіологічний стан повітря в обстежених 
сховищах відповідає вищезазначеним нормам. 
Мікроорганізми (бактерії та мікроскопічні гриби), виявлені в пробі із стіни за батареєю 
(сховище №2), є, найімовірніше, контамінантною мікробіотою, тобто такими, що осіли на 
поверхню стіни із повітря. Однак наявність бактерій може свідчити про достатньо високий 
рівень зволоженості матеріалів стін. Встановити рівень вологовмісту стіни в точці відбору 
проби (за допомогою спеціального приладу TESTO 606-1) не вдалося, оскільки констатували 
високу щільність будматеріалів. Останнє також підтверджує, що матеріали стіни не 
зруйновані, а виявлені в пробі мікроорганізми є контамінантними та зосереджені в так званій 
«застійній» зоні за батареєю (відсутність повітрообміну, можлива затримка вологи).   
В Додатку 1 наведено перелік мікроорганізмів, виявлених в пробах, що були відібрані.   
 Рекомендовано: 
Профілактичні заходи: 
Підтримка нормативних параметрів температури та відносної вологості повітря, вологе 
прибирання тощо належать до загальноприйнятих профілактичних заходів. 
  
Обстеження проводив 
к.б.н., с.н.с. УНДІАСД 

 
______________ 

(підпис) 

 
Тетяна КОНДРАТЮК 

30 вересня  2021 року 
 
Погоджено: 

Заступник директора – 
головний зберігач фондів 

_______________ 
(підпис) 

О. А. Молчанський 
(ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 

Начальник відділу забезпечення 
збереженості та обліку документів 

_______________ 
(підпис) 

Л. І. Пенжуляк 
(ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 

Старший зберігач фондів відділу 
забезпечення збереженості та 
обліку документів 

_______________ 
(підпис) 

І. І. Лебедєва 
(ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 

   ____  __________ 20 ____ року   
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ДОДАТОК 1 
Сховище   № 1  
Мікроорганізми в повітрі сховища  
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах:  
Acremonium sp., Cladosporium spр., Fusarium sp., 
Penicillium sp.     

 

 

 

 

 

Сховище № 1  
Життєздатних мікроорганізмів в пробах, відібраних з документів, не виявлено 
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                      Сховище № 2  
Мікроорганізми в повітрі  сховища 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах:  Alternaria  sp., 
Cladosporium spр., Fusarium sp., Phoma sp., Penicillium 
sp..  Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                                                               
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 

 Мікроорганізми в пробі, відібраної із поверхні стіни за батареєю в сховищі №2 
(що осіли на поверхню стіни із повітря).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби  
Alternaria  sp., Cladosporium spр., Fusarium sp.,                                          Бактерії 
 Penicillium sp.                                                                           
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                      Сховище № 3 
Мікроорганізми в повітрі сховища 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах: Alternaria  sp., 
Botryotrichum piluliferum, Cladosporium spр., Gliocladium 
sp.,   Fusarium sp., Phoma sp., Penicillium sp., Trichoderma 
sp..   
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
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Український науково-дослідний  
інститут архівної справи та 
документознавства (УНДІАСД) 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор УНДІАСД 

________  Олександр  ГАРАНІН 
 (підпис)                 (ім’я прізвище) 

 _____________________2021 р. 

     (МП) 

Центральний державний кінофотофоноархів 
України  імені Г. С. Пшеничного 
(ЦДКФФА імені Г. С. Пшеничного) 
 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор ЦДКФФА імені Г. С. Пшеничного  

___________     Олександр БУХАНЕЦЬ 
 (підпис)                                     (ім’я прізвище) 

                                          2021 р.  

     (МП) 

                                           
                                       

АКТ  
  11.10. 2021   №__2____ 
   м. Київ    

 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища та архівних документів 
 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Київ,  
вул. Солом'янська 24 (корп. ІІ) 

  
Обстеження проводилося 02-03.09.2021 р. 
Попереднє обстеження проводилося 20.10.2020 р.  
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв. м):  
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 8)  – 32,18 
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 6)  – 67,86 
Архівосховище фонодокументів (кім. № 104)      – 46,64 
Архівосховище фотодокументів (кім. № 207)                 – 25,7 
 

Наявність  системи кондиціонування та вентиляції повітря (її вид, у неробочому стані, 
відсутня : -/+  система припливно-витяжної вентиляції у робочому стані, яка не в змозі 
забезпечити підтримання в сховищах оптимального режиму  
Наявність вікон: - 
Наявність централізованої системи опалення: -   – 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
 
Температура повітря у сховищі (С̊) на день обстеження:  

Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 8)  – 19,7°С 
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 6)  – 20,4°С  
Архівосховище фонодокументів (кім. № 104)              – 21,8˚С  
Архівосховище фотодокументів (кім. № 207)            – 22,4˚С 

 
 Середньомісячна температура повітря у сховищах (°С): 
          Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 8) – 17,7°С  
          Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 6) – 18,4°С  
          Архівосховище фонодокументів (кім. № 104)             – 18,9˚С 

                      Архівосховище фотодокументів (кім. № 207)            – 20 ˚С 
 
Показники вологості (%) на день обстеження:  
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Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 8)      – 75%   
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 6)      – 71%   
Архівосховище фонодокументів (кім. № 104)               – 55%  
Архівосховище фотодокументів (кім. № 207 )               – 54% 

 
Середньомісячні показники вологості у сховищах (%): 
         Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 8)  –  68,6%  
          Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 6) –  65,4%  
          Архівосховище фонодокументів (кім. № 104)             –  52% 
          Архівосховище фотодокументів (кім. № 207)              –  49% 
 

ІІІ. Біологічний стан поверхонь 
3.1. Стіни  
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:    +  
Наявність чорних плям плісеневих грибів:  
в архівосховищах кім. № 104, 207                                        – 

            в архівосховищах підземних (бокси №  6, 8 )                               + 
Наявність слідів підтікань:    
в архівосховищах кім. № 104, 207                                        – 

            в архівосховищах підземних (бокси №  6, 8)                                 + 
3.2. Стеля  
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:   –  
Наявність чорних плям плісеневих грибів:                       –    
Наявність слідів підтікань:      –  
3.3. Підлога  
Наявність відшарування фарби чи пошкодження покриття: –  
Наявність чорних плям плісеневих грибів:              –  
Наявність слідів підтікань:      –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів:      –  
3.4. Стелажі  
Наявність слідів плісеневих грибів:               –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів       –  
3.5. Шафи 
Наявність слідів плісеневих грибів:    –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів       –  
3.6. Архівні коробки 
Наявність слідів плісеневих грибів:    –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів       –  

ІV.Мікробіологічний стан  
4.1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:              + 
види культур мікроскопічних грибів (бактерій): Acremonium sp., Alternaria  sp., 

Aspergillus ustus, Cladosporium spр., Cladosporium macrocarpum, Fusarium spр., Mycelia sterilia, 
Nectria cf. inventa, Penicillium spр., Phoma sp., Rhodotorula  rubra, Torula sf herbarum, 
Scopulariopsis sp., Scytalidium sp.. 

наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:                    + 
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деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): –    
висока ( у низки ідентифікованих  мікроскопічних грибів) 
4.2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:                                           –                                                                 

 види культур грибів:                                                                             –                                               
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:                          –  
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):      – 

 
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 

наявність живих комах (місця їх локалізації):  –  
види живих комах                                                                – 
наявність личинок комах:     –  
 
 
Обстеженням встановлено: 
В результаті аналізу проб повітря встановлено, що за кількісними показниками 

колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря стан повітря в усіх 
обстежених  архівосховищах кінофотодокументів можна охарактеризувати як задовільний 
(КУО - спор, клітин, фрагментів міцелію).  

Задовільним вважається стан повітря, який характеризується осіданням на чашці Петрі 
не більше 10 КУО грибів за одну год., що відповідає вмісту приблизно 710-1000 життєздатних 
спор в 1 м3 повітря та визнається за певну “норму” щодо запобігань потенційній загрозі 
виникнення біодеструктивних ситуацій в бібліотечних та архівних сховищах. За 
рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я  та даними літератури загальні 
показники КУО/м3 мікроскопічних грибів в повітрі приміщень (в яких людина працює або 
мешкає), які складають не більше за 500, запропоновано вважати безпечними. 

В повітрі обстежених архівосховищ кількісні показники вмісту мікроорганізмів 
(мікроскопічних грибів) в повітрі сховищ складали в середньому:  

в боксі № 8 – 184 КУО/м3 (4 колонії на живильному середовищі в чашках Петрі),  
в боксі № 6 – 101 КУО/м3 (1-3  колонії на живильному середовищі в чашках Петрі) 
в к.  № 104 – 313 КУО/м3 (3-8  колоній на живильному середовищі в чашках Петрі) 
в к.  № 207 – 345 КУО/м3 (5-10  колоній на живильному середовищі в чашках Петрі) 

 
Проведення обстеження відбувалось зранку, коли вентиляційна система будівлі ще не 

була включена. 
 
В підземних архівосховищах (бокси №№ 6, 8) було виявлено пошкодження матеріалів 

стін, які різнилися за розташуванням, площею та проявами: здуття, відшарування, лущення, 
осипання поверхневих та глибоких шарів матеріалів, сліди затікань, плями і нальоти 
(нашарування), різні за розмірами, консистенцією та кольором (в основному темно-сірі, майже 
чорні).  

В результаті мікологічного аналізу проб, відібраних з-під здуття замазки, яка нанесена на 
стіни в сховищі к.№104, життєздатних мікроорганізмів не виявлено.  

В результаті мікологічного аналізу проб, відібраних із фотодокументів, життєздатних 
мікроорганізмів не виявлено.  

 
 Рекомендовано: 
Дезінфекція та гігієнічне очищення: 
Для знешкодження мікроорганізмів, які розвиваються в місцях пошкодження матеріалів 

стін обстежених архівосховищ, та унеможливлення їх розповсюдження в повітрі приміщень, в 
місцях руйнації матеріалів  стін доцільно здійснити локальні ремонтні роботи. В будівельні 
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суміші треба додати спеціальні біоцидні препарати, дозволені для використання в архівній 
практиці.  

Доцільно також здійснити відповідні дезінфекційні заходи: обробити місця зруйнованих 
матеріалів стін спеціальними біоцидними  препаратами з використанням дозволених в архівній 
практиці засобів (наприклад, сполуками полігексаметилен-гуанідін-гідрохлориду – препарати з 
торговими назвами «Полідез», «Гембар», «Валеус Д»). Але подібна дезінфекційна обробка має 
тимчасовий характер і не є основним заходом із припинення розвитку мікроорганізмів-
деструкторів.     

 
Термінові заходи (аналогічні тим, які рекомендовані в 2020 р.): 
Із залученням спеціалістів відповідного профілю необхідно визначити та ліквідувати 

основні причини, що призводять до  перезволоження матеріалів стін: оцінити стан гідроізоляції, 
дренажних систем тощо. За потреби необхідно здійснити відповідні будівельно-ремонтні 
роботи із відновлення гідроізоляції будівлі. 

Система припливно-витяжної вентиляції потребує встановлення відповідних фільтрів з 
метою запобігання потраплянню бруду, пилу та мікроорганізмів, які надходять до приміщень 
архівосховищ разом із зовнішнім повітрям.  

Рекомендується встановлення повітряних фільтрів класу F7-F9 з середнім значенням 
ефективності утримування часток пилу розміром понад 0,4 мкм – 80<EM<95 та мінімальною 
ефективністю утримування пилу в 55-70%. 

Для сховищ також рекомендуємо як найбажаніший встановлення фільтрів категорії 
HEPA або ULPA EN1822 та класу H10-H13. 

 
 
Профілактичні заходи: 
Сформульовані вище додаткові та термінові заходи, які необхідно здійснити, мають 

також характер і профілактичних. 
  
 

  

Обстеження проводив 

к.б.н., с.н.с.  

 
 
 

_______________ 
(підпис) 

 
 
 

Тетяна КОНДРАТЮК.  

  02-03.09.2021 року 
 
 
Погоджено: 

Начальник відділу забезпечення 
збереженості та обліку 
фотодокументів  

_______________ 
(підпис) 

Наталія ПАНЧЕНКО 

Начальник відділу забезпечення 
збереженості та обліку 
кіновідеодокументів  

_______________ 
(підпис) 

Наталія КОРБУТЯК 

Начальник відділу забезпечення 
збереженості та обліку 
фонодокументів  

_______________ 
(підпис) 

Тетяна КАМІНЩУК 
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Додаток 1 

                       Архівосховище кінодокументів підземне, бокс № 8 
Мікроорганізми в пробах повітря архівосховища 
 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах: Aspergillus 
ustus, Cladosporium sp., Fusarium spр.   
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
    

 
  

                       Архівосховище кінодокументів підземне, бокс № 6 
Мікроорганізми в пробах повітря архівосховища 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах:    Cladosporium 
sp., Nectria cf. inventa, Penicillium spр., Fusarium spр. 
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Cladosporium sp 
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                       Архівосховище фонодокументів кім. № 104)    
Мікроорганізми в пробах повітря архівосховища 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах: Alternaria  sp., 
Cladosporium spр.,  Fusarium spр., Penicillium spр., 
Phoma sp., Rhodotorula  rubra, Torula sf herbarum, 
Scopulariopsis sp.,  
  Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
         

В пробах, відібраних з-під здуття на стіні, життєздатннх мікроорганізмів не виявлено  
Фото відбору проб з-під здуття на стінах та чашок Петрі, на яких висівали відібрані проби 
методами відбитків на поверхню живильного середовища      
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                       Архівосховище фотодокументів (кім. № 207)   
 Мікроорганізми в пробах повітря архівосховища 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах  Cladosporium 
spр.,  Fusarium sp., Phoma sp., Scytalidium sp.. 
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Життєздатних мікроорганізмів в пробах, відібраних з фотодокументів, не виявлено 
 
Фото відбору проб та чашок Петрі, на яких висівали відібрані проби методами відбитків 
на поверхню живильного середовища 
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Український науково-дослідний  
інститут архівної справи та 
документознавства (УНДІАСД) 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор УНДІАСД 

________  Олександр  ГАРАНІН 
 (підпис)                 (ім’я прізвище) 

 _____________________2021 р. 

     (МП) 

Центральний державний кінофотофоноархів 
України  імені Г. С. Пшеничного 
(ЦДКФФА імені Г. С. Пшеничного) 
 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор ЦДКФФА імені Г. С. Пшеничного  

___________     Олександр БУХАНЕЦЬ 
 (підпис)                                     (ім’я прізвище) 

                                          2021 р.  

     (МП) 
                                           
                                    

АКТ  
  11. 10 2021 №__3_ _ 
   м. Київ    

 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища № 9 (підземний 
бокс)  
 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Київ, вул. 
Солом'янська 24 (корп. ІІ) 
  
Обстеження проводилося 02-03.09.2021 р. 
Попереднє обстеження проводилося 20.10.2020 р.  
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв. м):  
Архівосховище кінодокументів №9  (підземне)  – 20,65 

 
Система вентиляції та кондиціонування повітря: -/+   
Наявність вікон: - 
Наявність централізованої системи опалення: -    – 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Температура повітря у сховищі (бокс № 9) на день обстеження (С̊) – 19,8ºС;  
 
Показники вологості (%) на день обстеження – 79%; 

  
ІІІ. Біологічний стан поверхонь 

1. Стіни  
відшарування фарби чи штукатурки:   +  
плями:                                                              + 
сліди підтікань:                                       + 
2. Стеля  
відшарування фарби чи штукатурки:   –  
плями плісеневих грибів:     –  
сліди підтікань:      –  
3. Підлога  
відшарування фарби чи пошкодження покриття: –  
плями плісеневих грибів:     –  
сліди підтікань:      –  
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сліди комах:         –  
сліди гризунів:      –  
4. Стелажі  
плями плісеневих грибів:     –  
сліди підтікань:      –  
сліди комах:       –  
сліди гризунів:      –  
6. Архівні коробки 
плями плісеневих грибів:     –  
сліди комах:       –  
сліди гризунів:      –  

ІV. Мікробіологічний стан  
1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:   + 
види культур мікроскопічних грибів (бактерій): Acremonium sp., Alternaria  sp., 

Cladosporium spр., Geotrichum  candidum, Fusarium spр., Penicillium spр.,  
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:  (Geotrichum  candidum)       + 
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): –   висока ( у 
низки ідентифікованих  мікроскопічних грибів) 
2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:                     –      
види культур грибів: –  виявлено спороутворювальні бактерії 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:                          –  
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):      – 

 
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 

наявність живих комах (місця їх локалізації):  –  
наявність личинок комах:     –  
 
Обстеженням встановлено: 
Проведене обстеження носило порівняльний характер.  
Метою обстеження було встановити кількісні та якісні характеристики 

мікробіологічного стану повітря архівосховища за різних умов:  
під час роботи вентиляційної системи (відкриті також двері сховища та двері 

будівлі) та в період, коли вентиляційна система не включена (зранку). 
Встановлено, що за кількісними показниками колонієутворюючих одиниць (КУО) 

мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря стан повітря в обстеженому  архівосховищі 
кінофотодокументів за умов, коли вентиляційна система будівлі не розпочинала 
працювати, можна охарактеризувати як задовільний (КУО - спор, клітин, фрагментів 
міцелію): середня кількість КУО мікроорганізмів в 1 м3 повітря складала  184. 

Під час роботи вентиляційної системи та попадання зовнішнього повітря у сховище 
(коли відкриті двері сховища та двері будівлі), кількість КУО мікроорганізмів в 1 м3 
повітря архівосховища збільшувалося в 3,6 -5,5 разів та складала, відповідно, 598 -1013 
КУО.   

Задовільним вважається стан повітря, який характеризується осіданням на чашці 
Петрі не більше 10 КУО грибів за одну год., що відповідає вмісту приблизно 710-1000 
життєздатних спор в 1 м3 повітря та визнається за певну “норму” щодо запобігань 
потенційній загрозі виникнення біодеструктивних ситуацій в бібліотечних та архівних 
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сховищах. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я  та даними 
літератури загальні показники КУО/м3 мікроскопічних грибів в повітрі приміщень (в яких 
людина працює або мешкає), які складають не більше за 500, запропоновано вважати 
безпечними. 

В пробах, відібраних під час обстеження із працюючою вентиляційною системою 
та відкритими дверима (02 вересня 2021 р.), виявлено переважно темнопігментовані гриби 
роду Cladosporium та Alternaria, які переважають та широко розповсюджені в 
навколишньому середовищі мегаполісів, зокрема восени. В пробах, відібраних в 
приміщенні архівосховища наступного дня (03 вересня 2021 р.) зранку (коли вентиляційна 
система ще не була включена) якісний склад виявлених мікроскопічних грибів 
представлений переважно світлопігментованими дрібноспоровими видами (Acremonium 
sp.,  Penicillium sp. та ін.), які можуть надовго заримуватися в повітрі приміщень та 
створювати так званий аерозольний фон.   

В повітрі архівосховища (бокс №9) виявлено мікроскопічні гриби Geotrichum  
candidum, які  відповідно Державним санітарним правилам ДСП 9.9.5.035-99 належать до 
IV групи патогенності та становить певну небезпеку для людей з ослабленим імунітетом. 
Geotrichum  candidum – широко розповсюджений вид, здатний пристосовуватися до 
різноманітних екологічних умов, трапляється в ґрунті, повітрі навколишнього 
середовища, на різних рослинах, молоці та т.ін. В повітрі обстеженого архівосховища 
кількість Geotrichum  candidum становила на момент обстеження 4,6 КУО в 1 куб.м. 
повітря (одна колонія на поверхні живильного середовища в чашці Петрі).   

В 2020 р. Geotrichum  candidum було виявлено під час обстеження в архівосховищі 
бокса №8. Отже, ймовірною причиною потрапляння вказаних мікроскопічних грибів  в 
приміщення архівосховищ може бути або занесення його з потоками  зовнішнього 
повітрям через відкриті двері сховища та будівлі, або через систему вентиляції, яка не 
обладнана спеціальними фільтрами. 

В обстеженому архівосховищі (бокс №9) було виявлено, як і в 2020 р., 
пошкодження матеріалів стін (стан пошкоджених ділянок стін практично не змінився в 
порівнянні з попередньо отриманими результатами обстеження, проведеного в 2020 р.) –.  
здуття, відшарування, лущення, осипання поверхневих та глибоких шарів матеріалів, , 
сліди затікань, плями і нальоти (нашарування), різні за розмірами, консистенцією та 
кольором (в основному темно-сірі, майже чорні).  

 
 Рекомендовано: 
Дезінфекція: 
Для знешкодження мікроорганізмів, які розвиваються в місцях пошкодження 

матеріалів стін обстежених архівосховищ, та унеможливлення їх розповсюдження в 
повітрі приміщень, треба здійснити відповідні дезінфекційні заходи: обробити місця 
зруйнованих матеріалів стін спеціальними біоцидними  препаратами з використанням 
дозволених в архівній практиці засобів (наприклад, сполуками полігексаметилен-гуанідін-
гідрохлориду – препарати з торговими назвами «Полідез», «Гембар», «Валеус Д» ). Але 
така дезінфекційна обробка має тимчасовий характер і не є основним заходом із 
припинення розвитку мікроорганізмів-деструкторів.     

Термінові заходи (аналогічні тим, які рекомендовані в 2020 р.): 
Із залученням спеціалістів відповідного профілю необхідно визначити та 

ліквідувати основні причини, що призводять до  перезволоження матеріалів стін: оцінити 
стан гідроізоляції, дренажних систем тощо. За потреби необхідно здійснити відповідні 
будівельно-ремонтні роботи із відновлення гідроізоляції будівлі. 
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Система припливно-витяжної вентиляції потребує обов’язкового встановлення 

відповідних фільтрів з метою запобігання потраплянню бруду, пилу та мікроорганізмів, 
які надходять до приміщень архівосховищ разом із зовнішнім повітрям.  

Рекомендується встановлення повітряних фільтрів класу F7-F9 з середнім 
значенням ефективності утримування часток пилу розміром понад 0,4 мкм – 80<EM<95 та 
мінімальною ефективністю утримування пилу в 55-70%. 

Для сховищ також рекомендуємо як найбажаніший встановлення фільтрів категорії 
HEPA або ULPA EN1822 та класу H10-H13. 

Для нормалізації температурно-вологісного режиму в приміщеннях фондосховищ 
(унеможливлення значних коливань температури та відносної вологості повітря 
приміщень) необхідно обладнати архівосховища системою кондиціювання.   

Гігієнічне очищення: 
З метою припинення розповсюдження мікроорганізмів-деструкторів будівельних 

матеріалів в приміщеннях архівосховищ в місцях зруйнованих стін доцільно здійснити 
локальні ремонтні роботи. В будівельні суміші треба додати спеціальні біоцидні 
препарати., дозволені для використання в архівній практиці.  

 
Профілактичні заходи: 
Сформульовані вище додаткові та термінові заходи, які необхідно здійснити, 

мають також характер і профілактичних. 
 
 
 

  

Обстеження проводив 

к.б.н., с.н.с.  

 
 
 

_______________ 
(підпис) 

 
 
 

Тетяна КОНДРАТЮК  

02-03.09.2021 року 
 
 
Погоджено: 
 

Начальник відділу забезпечення 
збереженості та обліку 
кіновідеодокументів 

_______________ 
(підпис) 

Наталія КОРБУТЯК 
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Додаток 1 

  
                        Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 9) 
Мікроорганізми в повітрі архівосховища 
 
Фото чашок Петрі, на яких утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на поверхню живильного 
середовища  

Мікроскопічні гриби, виявлені в 
пробах.  Результати 
мікроскопіювання  (збільшення × 
400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
                                 

 

 
 

 

 

 

Проби №№1137 та 
1139 – відібрані 
02.09.2021(вентиляція 
включена, двері 
відкриті) 

Проби №№1138 та 
1140 – відібрані 
02.09.2021(вентиляція 
не включена, двері 
закриті)  
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Центральний державний архів 
вищих органів влади та управління 
України    
 (ЦДАВО України) 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ЦДАВО України 

_________             ___________________________ 
(підпис)      (ініціали (ініціал імені), прізвище) 

                                          2021 р.  

                         (МП) 

АКТ  
  від 21.10. 2021 №_4_ 
   м. Київ    

 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища та архівних документів 
 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Київ,  
вул. Солом’янська, 24 
  

Обстеження проводилося 21.09.2021 р. 
Попереднє обстеження проводилося 15.08.2019 р.  
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв. м):  
Архівосховище № …, 12-й поверх                          – ….. 
Архівосховище № …., 1-й поверх (2-й відсік)  – 450,0. 

 
Наявність  системи кондиціонування та вентиляції повітря (її вид, у неробочому стані, 
відсутня) : _________–/+_______________________________________  
Наявність вікон:                                                    – 
Наявність централізованої системи опалення:  – 
ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Температура повітря у сховищі (+̊ºС) на день обстеження:  

Архівосховище № …, 12-й поверх  – 21,9 (1-й відсік), 22,0 (2-й відсік) 
Архівосховище № …., 1-й поверх (2-й відсік)   – 21,7 

 
Показники вологості (%) на день обстеження:  

Архівосховище № …, 12-й поверх  – 48,1 (1-й відсік), 46,3 (2-й відсік) 
Архівосховище № …., 1-й поверх (2-й відсік)  – 49,0 

 
ІІІ. Біологічний стан поверхонь 

3.1. Стіни (в архівосхосховищі) 
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:   –    
Наявність плям плісеневих грибів:                              –      
Наявність слідів підтікань:                 – 

Стіна коридору між 11-м та 12-м поверхами   
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:   +    
Наявність плям плісеневих грибів:                              –      
Наявність слідів підтікань:                 – 

                          
3.2. Стеля  
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:   –  
Наявність чорних плям плісеневих грибів:                       –    
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Наявність слідів підтікань:      –  
3.3. Підлога  
Наявність відшарування фарби чи пошкодження покриття: –  
Наявність чорних плям плісеневих грибів:              –  
Наявність слідів підтікань:      –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів:      –  
3.4. Стелажі  
Наявність слідів плісеневих грибів:               –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів       –  
3.5. Шафи 
Наявність слідів плісеневих грибів:    –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів       –  
3.6. Архівні коробки 
Наявність слідів плісеневих грибів:    –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів       –  

ІV.Мікробіологічний стан  
4.1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:              + 

види культур мікроскопічних грибів (бактерій): Acremonium sp., Alternaria  alternata, 
Aspergillus spр., Chaetomium sp., Chrysosporium sp., Cladosporium cladosporioides,  
Cladosporium spр.,  Engiodontium album, Fusarium sp.,  Mycelia sterilia,  Phoma sp., Penicillium 
spр.   та бактерії  

наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:                                                         – 
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту):     
4.2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:                     +     

види культур грибів:     Chrysonilia sitophila                                                –    
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:                          –  
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):      – 

 
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 

наявність живих комах (місця їх локалізації):  – 
види живих комах                                                               -- 
наявність личинок комах:     – 
 
Обстеженням встановлено: 
Обстеження проводилося за умов, коли вентиляційна система була відключена. 
В результаті аналізу 15-и проб повітря обстежених приміщень архівосховища на 

предмет наявності мікроорганізмів встановлено, що кількісні показники вмісту 
колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря становили в 
середньому: 

В архівосховищі № …, 12-й поверх,  1-й відсік – 280 КУО/куб. м 
                                                                          2-й відсік – 140 КУО/куб. м 
Архівосховище № …., 1-й поверх,               2-й відсік  – 245 КУО/куб. м 
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Примітка: КУО - спори, клітини мікроорганізмів, фрагменти міцелію мікроскопічних 
грибів, які при осіданні на поверхню живильного середовища в чашках Петрі утворюють 
колонії 

 
Отже, за отриманими результатами стан повітря в обстежених приміщеннях 

архівосховищ документів необхідно охарактеризувати як задовільний. 
  Задовільним вважається стан повітря, який характеризується осіданням на чашці 

Петрі (діаметром 90 мм) не більше 10 КУО грибів за одну год., що відповідає вмісту 
приблизно 710-1000 КУО в 1 м3 повітря та визнається за певну “норму” щодо запобігань 
потенційній загрозі виникнення біодеструктивних ситуацій в бібліотечних та архівних 
сховищах. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я  та даними літератури 
загальні показники КУО/м3 мікроскопічних грибів в повітрі приміщень (в яких людина 
працює або мешкає), які складають не більше за 500, запропоновано вважати безпечними. 

Найбільшу кількість  КУО мікроорганізмів в 1 куб. м повітря   виявлено в пробах, які 
відібрано в архівосховищі на 12-у поверсі:  1-й відсік, стелаж 1, полка 2              – 495 КУО/м3   

                                                               1-й відсік,  на робочому столі            – 385 КУО/м3 

                                                          1-й відсік,  біля стелажа 32 на коробці  – 300 КУО/м3   
Найменшу кількість КУО мікроорганізмів в 1 куб. м повітря   виявлено в пробах, які 

відібрано в архівосховищі: на 12-у поверсі 1-й відсік, стелаж 36, полка 2          – 120 КУО/м3   
                                    на 12-у поверсі 2-й відсік, в середньому                  – 140 КУО/м3   
                                    на 1-у поверсі,  2-й відсік,  стелаж 12, полка 8        – 115 КУО/м3 

                                                           
В пробах, відібраних з архівного документу (Ф. 3879. оп.2., спр. 193), представленого 

співробітниками архіву для обстеження, виявлено мікроскопічні гриби  Chrysonilia sitophila. 
Представники даного виду мікроміцетів широко розповсюджені в природі, але не належать до 
групи деструкторів паперової основи документів. Наявність цього мікроскопічного гриба на 
поверхні плям, виявлених на різних сторінках вказаного архівного документу, наймовірніше 
пов’язана із поверхневим пиловим забрудненням.. 

На стінах в коридорі між 11-м та 12-м поверхами констатували візуально добре помітні 
пошкодження стін: здуття, відшарування, лущення, осипання поверхневих шарів матеріалів. В 
пробах, відібраних з фарби, яка лущиться, виявлено мікроскопічні гриби  Alternaria  sp., 
Aspergillus spр., Cladosporium cladosporioides,  Cladosporium spр.,  Fusarium sp.,  Penicillium sp. 
В пробах, відібраних з-під здуттів матеріалів стін, життєздатних мікроорганізмів не виявлено 
Згідно із даними наукової літератури, наявність в місцях пошкоджень будівельних матеріалів   
плісеневих грибів родів  Penicillium та Cladosporium може свідчити про перезволоженість 
матеріалів стін. Отже, пошкодження, виявлені на стінах під час проведення обстежень, поки 
що не можна охарактеризувати як біодеструктивний процес, який пов’язаний із розвитком 
мікроорганізмів. Сьогодні пошкодження стін пов’язані із порушеннями вологісного режиму 
будівельних матеріалів.  Але за умов, якщо не будуть з’ясовані та ліквідовані причини, що 
призводять до руйнації будівельних матеріалів (надмірне надходження вологи тощо),  
подальший розвиток виникнення біодеструкторів є неминучим. Збудниками та чинниками 
такого біодеструктивного процесу можуть бути мікроскопічні гриби, виявлені під час даного 
обстеження на поверхні матеріалів стін (між 11-м та 12-м поверхами архівосховища). 

Місця пошкоджень внутрішніх поверхонь приміщень, які утворюються внаслідок 
недотримання нормативних режимів експлуатації будівель, являють собою додаткове джерело 
пилу, а у разі зараження їх біодеструкторами  ще й додаткове джерело надходження 
колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів у повітря приміщень та до зараження і 
руйнації об’єктів зберігання. 

В результаті проведення обстежень встановлено також, що для запобігання 
розповсюдженню мікроорганізмів в повітрі приміщень  співробітники архівосховищ 
використовують саморобні «фільтри», зроблені з тканинних матеріалів. Такі пристосування 
дозволяють затримувати пил та частину мікроорганізмів, які надходять з потоками повітря із 
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вентиляційної системи – про це свідчить  стан зворотньої частини цих «фільтрів». Під час 
проведення обстеження відбір проб з тканинних фільтрів здійснювали аплікаторами з ватними 
кінцівками,  які дуже швидко забруднювалися пилом та мікроорганізмами, які були на 
поверхні тканини та легко знімалися аплікатором. А отже, за умов тиску повітря, яке 
надходить із вентиляційної системи, ці забруднення можуть так само легко відокремлюватися 
від поверхні тканини та потрапляти в повітря приміщень архівосховища.  

Результати проведених досліджень свідчать, що видове різноманіття мікроскопічних 
грибів, які затримуються на поверхні вказаних «фільтруючих» матеріалів, представлено 
мікроскопічними грибами Alternaria sp., Aspergillus sp., Cladosporium spр., Mucor plumbeus, 
Penicillium spр.  

 
Дані (ілюстрації) щодо проведених досліджень представлено в Додатку 1. 
 
Рекомендовано: 
Пошкоджені мікроорганізмами (пліснявою) архівні документи потребують ізоляції від 

решти об’єктів зберігання. Вони не мають зберігатися з іншими (неушкодженими) архівними 
документами. З метою запобігання розповсюдженню плісеневих грибів потоками повітря в 
приміщеннях архівосховищ необхідно здійснити пакування документів із слідами розвитку 
мікроорганізмів  в картонні коробки, попередньо загорнувши кожну з них в папір типу 
«крафт» або бавовняну тканину. Необхідно перенести ушкоджені книги із приміщення 
сховища в окреме спеціальне приміщення, в якому здійснювати всі подальші необхідні дії та 
процеси з проведення очищення, дезінфекції. Таке приміщення має бути обладнане 
відповідною вентиляційною системою. Вказані роботи необхідно здійснювати із дотриманням 
всіх санітарно-гігієнічних вимог (працювати в спеціальному одязі, в рукавичках, медичних 
масках тощо). 

Із залученням спеціалістів відповідного профілю необхідно визначити та ліквідувати 
основні причини, що призводять до  пошкодження матеріалів стін. Необхідно здійснити 
відповідні ремонтні роботи із відновлення цілісності поверхонь стін між 11-м та 12-м 
поверхами архівосховища. 

Доцільно замінити тканнинні матеріали, якими закриті отвори вентиляційної системи, 
нетканими матеріалами (типу синтепон) або спеціальними, призначеними для фільтрації. 
Отвори вентиляційної системи доцільно закривати повністю. 

Проводити контроль чистоти «фільтрів», заміну фільтруючих матеріалів та їх чистку з 
чіткою періодичністю. Доцільно не допускати ситуації, коли забруднення, які накопичуються 
на фільтрах, можуть стати додатковим джерелом надходження мікроорганізмів в повітря 
приміщень архівосховищ. 

Необхідно провести спеціальні дослідження стану вентиляційної централізованої 
системи, якою обладнані архівосховища будівлі за адресою м. Київ, вул. Солом’янська, 24. 
Такі дослідження дозволять встановили стан цієї системи щодо її придатності для 
використання в архівосховищах, призначених для зберігання національного архівного фонду 
України.  

 
Дезінфекція: 
Для знешкодження мікроорганізмів, які розвиваються на архівних документах мають 

бути застосовані дозволені в архівній практиці засоби. Дезінфекція, очищення документів від 
плісняви мають здійснюватися в спеціальних приміщеннях, які обладнані вентиляцією.  

В місцях пошкодження матеріалів стін обстежених сховищ мікроорганізмами та 
унеможливлення їх розповсюдження в повітрі приміщень, треба здійснити відповідні 
дезінфекційні заходи: обробити місця зруйнованих матеріалів стін спеціальними біоцидними  
препаратами з використанням дозволених в архівній практиці засобів (наприклад, сполуками 
полігексаметилен-гуанідін-гідрохлориду). Але така дезінфекційна обробка має тимчасовий 
характер і не є основним заходом із припинення розвитку мікроорганізмів-деструкторів.     
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Профілактичні заходи: 
Здійснення всіх необхідних профілактичних заходів мають бути підпорядковані 

рекомендаціям, які регламентуються відповідними нормативними документами, 
затвердженими в архівній практиці щодо зберігання документів архівного фонду.  

  
 

  

Обстеження проводив 

к.і.н., с.н.с. УНДІАСД 

 
 
 

_______________ 
(підпис) 

 
 
 

Тетяна КОНДРАТЮК.  

21.09. 2021 року 
 
Погоджено: 

Завідувач відділу _______________ 
(підпис) 

_____________________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач сховища   _______________ 
(підпис) 

______________________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач сховища   _______________ 
(підпис) 

______________________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

____  __________ 2021 ____ року 
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ДОДАТОК 1 

 Мікроорганізми в пробах повітря архівосховища ЦДАВО України 
Фото чашок Петрі, які 
розставляли в архівосховищі 
для відбору проб повітря  

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах повітря:  
Acremonium sp., Alternaria sp., Aspergillus sp., 
Chrysosporium sp., Cladosporium spр.,  Engiodontium 
album, Fusarium sp.,  Phoma sp., Penicillium spр., бактерії  
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чашки Петрі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чашки Петрі 
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Мікроорганізми в пробах з документів архівосховища (Ф. 3879 Оп. 2 Спр. 193 
Фото пошкоджених сторінок 
документів, з яких здійснювали 
відбір проб   

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах:   
Chrysonilia sitophila   
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
                                                
 
 
 
        
 
 
 
 

 
Мікроорганізми в пробах з пошкоджених стін архівосховища ЦДАВО України 
(коридор між 11-м та 12-м поверхами)   
Фото пошкоджених ділянок 
стін, з яких здійснювали відбір 
проб   

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах:   
 Alternaria  sp., Aspergillus spр., Cladosporium 
cladosporioides,  Cladosporium spр.,  Fusarium sp.,  
Penicillium sp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Обростання відібраних проб фарби пліснявою  
 
                                                       
 
 
 
 
 

 

  

 

 

  

 

 

Проби фарби з ушкоджених ділянок 
стіни, розкладені  на поверхні 
живильного середовища 

9-а доба 
культивування 

21-а доба 
культивування 
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   Мікроорганізми в пробах з «фільтрів» (Архівосховище 12-й поверх, відсік  2)     
Фото «фільтрів», з яких 
відібрано проби 

Колонії мікроскопічних грибів в пробах з «фільтрів»: 
Alternaria sp., Aspergillus sp., Cladosporium spр.,  Mucor 
plumbeus, Penicillium spр.  
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
                                                
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Забруднення на 
внутрішньому 
боці  
фільтруючого 
матеріалу 
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ АРХІВ 
УКРАЇНИ (ЦДНТА України)   
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ЦДНТА України, м. Харків 
___________ Марат БАЛИШЕВ 
  
                                                2021 р.  
                         (МП) 

АКТ  
  Від 05.11.2021 №_5_ 
   м. Київ    

 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища та архівних документів 
 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою: 
 м. Харків, вул. Москалівська 139.  
  
Обстеження проводилося 05.10.2021 р. 
Попереднє обстеження проводилося ………. 20… р.  
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв. м):  
Архівосховище № 1  – ….. 
Архівосховище № 3  – ….. 
Архівосховище № 7  – ….. 
Архівосховище № 9  – ….. 
Архівосховище № 10  – …. 

 
Наявність  системи кондиціонування та вентиляції повітря (її вид, у неробочому стані, 
відсутня : ….. 
Наявність вікон:                                                    … 
Наявність централізованої системи опалення:    … 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Температура повітря у сховищі (С̊) на день обстеження:  

Архівосховище № 1  – ….. 
Архівосховище № 3  – ….. 
Архівосховище № 7  – ….. 
Архівосховище № 9  – ….. 
Архівосховище № 10  – …. 

Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С): 
Весняно –літній період  Осінньо-зимовий період 

Архівосховище № 1  – ….. 
Архівосховище № 3  – ….. 
Архівосховище № 7  – ….. 
Архівосховище № 9  – ….. 
Архівосховище № 10  – …. 

 
Показники вологості (%) на день обстеження:  

Архівосховище № 1  – ….. 
Архівосховище № 3  – ….. 
Архівосховище № 7  – ….. 
Архівосховище № 9  – ….. 
Архівосховище № 10  – …. 
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Середньомісячні показники вологості (%):        
Весняно –літній період   Осінньо-зимовий період 

Архівосховище № 1  – ….. 
Архівосховище № 3  – ….. 
Архівосховище № 7  – ….. 
Архівосховище № 9  – ….. 
Архівосховище № 10  – …. 
 

ІІІ. Біологічний стан поверхонь 
3.1. Стіни 
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки: 

Архівосховище № 1  – ….. 
Архівосховище № 3  – ….. 
Архівосховище № 7  – ….. 
Архівосховище № 9  – ….. 
Архівосховище № 10  – …. 

Наявність плям плісеневих грибів 
Архівосховище № 1  – ….. 
Архівосховище № 3  – ….. 
Архівосховище № 7  – ….. 
Архівосховище № 9  – ….. 
Архівосховище № 10  – …. 

 
3.2. Стеля 
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:   – 
Наявність чорних плям плісеневих грибів:   – 
Наявність слідів підтікань:      – 
3.3. Підлога 
Наявність відшарування фарби чи пошкодження покриття: – 
Наявність чорних плям плісеневих грибів:   – 
Наявність слідів підтікань:      – 
Наявність слідів комах:      – 
Наявність слідів гризунів:      – 
3.4. Стелажі 
Наявність слідів плісеневих грибів:    – 
Наявність слідів комах:      – 
Наявність слідів гризунів       – 
3.5. Шафи 
Наявність слідів плісеневих грибів:    – 
Наявність слідів комах:      – 
Наявність слідів гризунів       – 
3.6. Архівні коробки 
Наявність слідів плісеневих грибів: 

Архівосховище № 1  – ….. 
Архівосховище № 3  – ….. 
Архівосховище № 7  – ….. 
Архівосховище № 9  – ….. 
Архівосховище № 10  – …. 

Наявність слідів комах:       – 
Наявність слідів гризунів        – 
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ІV.Мікробіологічний стан  
4.1. Повітря архівосховищ  
наявність життєздатних мікроорганізмів:              + 
види культур мікроскопічних грибів (бактерій): Acremonium sp., Alternaria  sp., 

Aspergillus spр., Botryotrichum piluliferum, Cladosporium sphaerospermum, Cladosporium sp., 
Eurotium sp., Mucor sp., Mycelia sterilia (orange), Mycelia sterilia (dark),  Penicillium spр., Phoma 
sp., Rhizopus sp., Ulocladium sp.    
           наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 

архіву:                                                         – 
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту):   +    
висока ( у низки ідентифікованих  мікроскопічних грибів) 
4.2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:                     +     

           види культур грибів:       –  Alternaria  sp., Aspergillus versicolor, Aspergillus sp.,   
Cladosporium sp., Eurotium sp.,  Penicillium sp.,  Phoma sp., Trichoderma  sp. 

наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:                           
деструктивна активність мікроорганізмів                                    + 

 
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 

Архівосховище № 1  – ….. 
Архівосховище № 3  – ….. 
Архівосховище № 7  – ….. 
Архівосховище № 9  – ….. 
Архівосховище № 10  – …. 

наявність личинок комах:       
Архівосховище № 1  – ….. 
Архівосховище № 3  – ….. 
Архівосховище № 7  – ….. 
Архівосховище № 9  – ….. 
Архівосховище № 10  – …. 

Обстеженням встановлено: 
Відбір проб здійснювали співробітники архівосховища. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
В результаті аналізу 11-и проб повітря, відібраних на різні живильні середовища на 

предмет наявності мікроорганізмів, встановлено, що кількісні показники вмісту 
колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря становили:  

Архівосховище № 1  – 230 КУО/куб. м 
Архівосховище № 3  – 645 КУО/куб. м 
Архівосховище № 7  – 598 КУО/куб. м 

 
 

 

Проби       повітря         Проби із місць 
пошкодження стін 

Проби з пошкоджених 
документів 
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Архівосховище № 9  – 230 КУО/куб. м 
Архівосховище № 10  – 820 КУО/куб. м 

Примітка: КУО - спори, клітини мікроорганізмів, фрагменти міцелію мікроскопічних 
грибів, які при осіданні на поверхню живильного середовища в чашках Петрі утворюють 
колонії 

 
Задовільним вважається стан повітря, який характеризується осіданням на чашці Петрі 

(діаметром 90 мм) не більше 10 КУО грибів за одну год., що відповідає вмісту приблизно 710-
1000 КУО в 1 м3 повітря та визнається за певну “норму” щодо запобігань потенційній загрозі 
виникнення біодеструктивних ситуацій в бібліотечних та архівних сховищах.  

За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я  та даними літератури 
загальні показники КУО/м3 мікроскопічних грибів в повітрі приміщень (в яких людина 
працює або мешкає), які складають не більше за 500, запропоновано вважати безпечними. 

Отже, за отриманими результатами стан повітря в обстежених приміщеннях 
архівосховищ документів можна охарактеризувати як задовільний. 

 
В пробах повітря архівосховищ виявлено мікроскопічні гриби Acremonium sp., 

Alternaria  sp., Aspergillus spр., Botryotrichum piluliferum, Cladosporium sphaerospermum, 
Cladosporium spp., Eurotium sp., Mucor sp., Mycelia sterilia (orange), Mycelia sterilia (dark), 
Penicillium spр., Phoma sp., Rhizopus sp., Ulocladium sp.    

  
В пробах, відібраних з архівних документів (10 проб),  ідентифіковано мікроскопічні 

гриби Alternaria  sp., Aspergillus versicolor, Aspergillus sp.,  Cladosporium sp., Eurotium sp.,  
Gliocladium sp., Penicillium spp.,  Phoma sp., Trichoderma  sp.  

У двох пробах  з документів життєздатних мікроорганізмів не виявлено: 
                     в пробі 2 (Документ ФОП) в Архівосховищі №1 
                     в пробі 2 (Фотомікроплівка) в Архівосховищі №9 
 

У двох пробах, відібраних із місць пошкодження стін архівосховищ, виявлено мікроскопічні 
гриби Acremonium sp., Alternaria  sp., Aspergillus versicolor,  Aspergillus sp.,    Penicillium spp. 
В пробі 1 (із стіни) в Архівосховищі №1 життєздатних мікроорганізмів не виявлено 

 
 
 
Загальновідомо, що розвиток мікроорганізмів на об’єктах збереження та на 

оздоблювальних матеріалах (стінах) сховищ призводить до порушення  нормативів, які 
висуваються щодо підтримання санітарно-гігієнічного стану середовища всередині 
приміщень. Місця пошкоджень внутрішніх поверхонь приміщень є додатковим джерелом 
пилу, а у разі зараження їх біодеструкторами  ще й додатковим джерелом надходження 
колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів у повітря приміщень та до зараження і 
руйнації об’єктів зберігання. 

 
Дані (ілюстрації) щодо отриманих результатів представлено в Додатку 1. 
  
Рекомендовано: 
Пошкоджені мікроорганізмами (пліснявою) архівні документи потребують ізоляції від 

решти об’єктів зберігання. З метою запобігання подальшого розповсюдження плісеневих 
грибів потоками повітря в приміщеннях сховищ необхідно здійснити пакування пошкоджених 
пліснявою книг, документів  в картонні коробки, попередньо загорнувши кожну з них в папір 
типу «крафт» або бавовняну тканину.  Ушкоджені архівні документи  мають знаходитися в 
окремому спеціальному приміщенні, в якому необхідно здійснювати всі подальші процеси з 
проведення очищення, дезінфекції, реставрації. Таке приміщення має бути обладнане 
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відповідною вентиляційною системою. Вказані роботи необхідно здійснювати із дотриманням 
всіх санітарно-гігієнічних вимог (працювати в спеціальному одязі, в рукавичках, медичних 
масках тощо). 

 Першочергових заходів щодо ізолювання потребують всі документи, що мають 
візуально добре помітні ознаки пошкоджень пліснявою. 

 
Дезінфекція:  
Для знешкодження мікроорганізмів, які розвиваються на архівних документах мають 

бути застосовані дозволені в архівній практиці засоби. Дезінфекція, очищення документів від 
плісняви мають здійснюватися в спеціальних приміщеннях, які обладнані вентиляцією.  

В місцях пошкодження матеріалів стін обстежених сховищ мікроорганізмами та 
унеможливлення їх розповсюдження в повітрі приміщень, треба здійснювати відповідні 
дезінфекційні заходи: обробити місця зруйнованих матеріалів стін спеціальними біоцидними  
препаратами з використанням дозволених в архівній практиці засобів (наприклад, сполуками 
полігексаметилен-гуанідін-гідрохлориду, класу четвертинних амонієвих сполук тощо). Але 
така дезінфекційна обробка має тимчасовий характер і не є основним заходом із припинення 
розвитку мікроорганізмів-деструкторів.     

Профілактичні заходи: 
Здійснення всіх необхідних профілактичних заходів мають бути підпорядковані 

рекомендаціям, які регламентуються відповідними нормативними документами, 
затвердженими в архівній практиці щодо зберігання документів архівного фонду.  

  
 

Обстеження проводив 

…….. 

 

Аналіз результатів обстеження 
здійснював 

к.б.н., с.н.с. УНДІАСД 

 

 

_______________ 
(підпис) 

 

 

_______________ 
(підпис) 

 
 

 

 

 

Тетяна КОНДРАТЮК   

05.10.2021 року 
 
Погоджено: 

Завідувач відділу _______________ 
(підпис) 

_____________________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач сховища №  _______________ 
(підпис) 

______________________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач сховища №  _______________ 
(підпис) 

______________________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

____  __________ 2021 року 
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ДОДАТОК 1 

 Мікроорганізми в повітрі   Архівосховища № 1 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах:   Alternaria  sp., 
Aspergillus sp., Cladosporium sp., Mucor sp., Mycelia 
sterilia (orange), Penicillium spр.,  
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
    

Мікроорганізми в пробах, відібраних з документів в архівосховищі №1  

Фото чашок Петрі, на яких 
було  розміщено відібрані 
проби    

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробі 1 (документ 
ФОП): Alternaria  sp., Cladosporium sp.,  Phoma sp. 
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

   

 

  

 

Проба 2,  
Життєздатних мікроорганізмів  
не виявлено 

Ватна кінцівка 
аплікатора 

Архівосховище №1,  
проба 1 (документ ФОП)  
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 Мікроорганізми в повітрі   Архівосховища № 3 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах:   Acremonium 
sp., Alternaria  sp., Aspergillus sp., Cladosporium sp., 
Botryotrichum piluliferum,  Penicillium spр.  
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроорганізми в пробі, відібраної з документів в архівосховищі №3  

Фото чашок Петрі, на яких 
було  розміщено відібрані 
проби    

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах: Alternaria  sp., 
Cladosporium sp., Penicillium sp.     
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
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Мікроорганізми в повітрі   Архівосховища № 7 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії мікроорганізми, 
що осіли на поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах:  Alternaria  sp., c 
Cladosporium sphaerospermum, Penicillium spр., Phoma sp., 
Ulocladium sp.   
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
                             

Мікроорганізми в пробах, відібраних з документів в архівосховищі №7  

Фото чашок Петрі, на яких було  
розміщено відібрані проби    

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах: Aspergillus sp.,  
Eurotium sp. Penicillium sp.      
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Мікроорганізми в пробі, відібраної з місць пошкоджень стін в архівосховищі №7   
Фото чашок Петрі, на яких було  
розміщено відібрані проби    

 
Мікроскопічні гриби в пробі:  
Acremonium sp., Alternaria  sp., Aspergillus sp.,  Penicillium spp. 
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Мікроорганізми в повітрі   Архівосховища № 9 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії мікроорганізми, 
що осіли на поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах:  Alternaria  sp., 
Aspergillus sp., Cladosporium  sp., Eurotium sp., Penicillium 
spр., Phoma sp.   
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                             

Мікроорганізми в пробах, відібраних з документів в архівосховищі №9  

Фото чашок Петрі, на яких було  
розміщено відібрані проби    

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробі 1 (фотомікроплівка): 
Gliocladium sp.   
 Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

  

 

Проба 2 (Фотомікроплівка),  
Життєздатних мікроорганізмів  
не виявлено 
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Мікроорганізми в повітрі   Архівосховища № 10 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії мікроорганізми, 
що осіли на поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах:  Aspergillus sp., 
Cladosporium sp., Mycelia sterilia (dark), Penicillium spр., 
Rhizopus sp., Ulocladium sp.   
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
                             

Мікроорганізми в пробах, відібраних з документів в архівосховищі №10  

Фото чашок Петрі, на яких було  
розміщено відібрані проби    

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах: Alternaria  sp., 
Aspergillus versicolor,  Cladosporium sp., Trichoderma  sp.  
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 

Trichoderma  sp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Мікроорганізми в пробі, відібраної з місць пошкоджень стін в архівосховищі №10  
Фото чашок Петрі, на яких було  
розміщено відібрані проби    

 
Мікроскопічні гриби в пробі:  
Alternaria  sp., Aspergillus versicolor, Penicillium sр.      
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Центральний державний  
історичний архів України, м. Львів  
(ЦДІАЛ України) 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ЦДІАЛ України 
___________ Стефаник О.Ю. 
  
                                                2021 р.  
                         (МП) 

АКТ  
  від 19.11. 2021 №_6__ 
   м. Київ    

 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища та архівних документів 
 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Львів,  
вул. Підвальна, 13 

  
Обстеження проводилося 29.09.2021 р. 
Попереднє обстеження проводилося 29.10.2020 р.  
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв. м):  
Архівосховище № 6  – 477,2 
Архівосховище № 7  – 252,0 

 
Наявність  системи кондиціонування та вентиляції повітря (її вид, у неробочому стані, 
відсутня : відсутня 
Наявність вікон:                                                    + 
Наявність централізованої системи опалення: відсутня 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Температура повітря у сховищі (С̊) на день обстеження:  

Архівосховище № 6  – ….   
Архівосховище № 7  – …. 

Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С): 
Весняно –літній період  Осінньо-зимовий період 

   Архівосховище № 6  – 15,2   8,8 
Архівосховище № 7  – 20,5   6,3 

 
Показники вологості (%) на день обстеження:  

Архівосховище № 6  – ….   
Архівосховище № 7  – ….   
Середньомісячні показники вологості (%):        

Весняно –літній період   Осінньо-зимовий період 
Архівосховище № 6  – 83    80,5 
Архівосховище № 7  – 62,5    67,5 

 
ІІІ. Біологічний стан поверхонь 

3.1. Стіни 
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки: 
Архівосховище № 6       + 
Архівосховище № 7       -- 
Наявність плям плісеневих грибів 
Архівосховища № 6       + 
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Архівосховище № 7       -- 
Наявність слідів підтікань: 
Архівосховища № 6       + 
Архівосховище № 7       + 
 
3.2. Стеля 
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:   – 
Наявність чорних плям плісеневих грибів:   – 
Наявність слідів підтікань:      – 
3.3. Підлога 
Наявність відшарування фарби чи пошкодження покриття: – 
Наявність чорних плям плісеневих грибів:   – 
Наявність слідів підтікань:      – 
Наявність слідів комах:      – 
Наявність слідів гризунів:      – 
3.4. Стелажі 
Наявність слідів плісеневих грибів:    – 
Наявність слідів комах:      – 
Наявність слідів гризунів       – 
3.5. Шафи 
Наявність слідів плісеневих грибів:    – 
Наявність слідів комах:      – 
Наявність слідів гризунів       – 
3.6. Архівні коробки 
Наявність слідів плісеневих грибів: 
Архівосховище № 6        + 
Архівосховище №7       --- 
Наявність слідів комах:       – 
Наявність слідів гризунів        – 

 
ІV.Мікробіологічний стан  

4.1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:              + 

види культур мікроскопічних грибів (бактерій): Alternaria  sp., Aspergillus terreus, Aspergillus 
versicolor, Aspergillus sp., Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum, Cladosporium 
sphaerospermum, Cladosporium sp., Fusarium sp., Penicillium spр., Ulocladium sp.  та бактерії. 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 

архіву:                                                         + 
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): +    
висока ( у низки ідентифікованих  мікроскопічних грибів) 
4.2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:                     +     

           види культур грибів:       –  Aspergillus versicolor, Aspergillus sp.,  Chaetomium sp., 
Cladosporium sp., Penicillium sp.    

наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:                           
деструктивна активність мікроорганізмів                                    + 

 
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 

Архівосховище № 6       + 
Архівосховище №7       -- 
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наявність личинок комах:       
Архівосховище № 6       + 
Архівосховище №7       -- 
Обстеженням встановлено: 
Відбір проб здійснювали співробітники архівосховища. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
В результаті аналізу 11-и проб повітря, відібраних на різні живильні середовища в 5-и 

точках Архівосховища №6, та 10-и проб повітря, відібраних на різні живильні середовища в 4-
х точках Архівосховища №7, на предмет наявності мікроорганізмів встановлено, що кількісні 
показники вмісту колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря 
становили в середньому: 
В архівосховищі № 6:  

Точка 1 – 2625 КУО/куб. м   
Точка 2 – 1570 КУО/куб. м   
Точка 3 – 1290 КУО/куб. м   
Точка 4 – 1380 КУО/куб. м  
Точка 5 – 1105 КУО/куб. м 

В архівосховищі № 7:  
Точка 1 – 385 КУО/куб. м 
Точка 2 – 420 КУО/куб. м  
Точка 3 – 255 КУО/куб. м  
Точка 4 – 140 КУО/куб. м  

Примітка: КУО - спори, клітини мікроорганізмів, фрагменти міцелію мікроскопічних 
грибів, які при осіданні на поверхню живильного середовища в чашках Петрі утворюють 
колонії 

 
В Архівосховищі №6 найбільшу кількість  КУО мікроорганізмів в 1 куб. м повітря  

виявлено в пробах, які відібрано в точці 1  – 2990 КУО/м3 

                                             в точці 2  – 2025 КУО/м3 

                                             в точці 3  – 1335 КУО/м3 
Найменшу кількість КУО мікроорганізмів в 1 куб. м повітря  в  Архівосховищі №6 

виявлено в точці 5 – 1105 КУО/м3 
 
В Архівосховищі №7 найбільшу кількість  КУО мікроорганізмів в 1 куб. м повітря  

виявлено в пробах, які відібрано в точці 1  – 460 КУО/м3 

                                             в точці 2  – 550 КУО/м3 

                                             в точці 3  – 325 КУО/м3 
Найменшу кількість КУО мікроорганізмів в 1 куб. м повітря  в  Архівосховищі №7 

виявлено в точці 4 – 140 КУО/м3 

   

Проби       повітря                                    Проби із місць 
пошкодження стін 

Проби з пошкоджених 
документів 
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Отже, за отриманими результатами стан повітря в обстежених приміщеннях 

архівосховищ документів необхідно охарактеризувати як незадовільний в Архівосховищі № 6 
та як задовільний в Архівосховище № 7. 

  Задовільним вважається стан повітря, який характеризується осіданням на чашці 
Петрі (діаметром 90 мм) не більше 10 КУО грибів за одну год., що відповідає вмісту 
приблизно 710-1000 КУО в 1 м3 повітря та визнається за певну “норму” щодо запобігань 
потенційній загрозі виникнення біодеструктивних ситуацій в бібліотечних та архівних 
сховищах. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я  та даними літератури 
загальні показники КУО/м3 мікроскопічних грибів в повітрі приміщень (в яких людина 
працює або мешкає), які складають не більше за 500, запропоновано вважати безпечними. 

В пробах повітря архівосховищ виявлено мікроскопічні гриби Alternaria  sp., Aspergillus 
terreus, Aspergillus versicolor, Aspergillus sp., Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum, 
Cladosporium sphaerospermum, Cladosporium sp., Fusarium sp., Penicillium spр., Ulocladium sp.  
та бактерії. Переважали серед вказаних мікроскопічних грибів представники родів Aspergillus 
та  Cladosporium.  

 
В пробах з архівних документів (3 проби) ідентифіковано мікроскопічні гриби 

Aspergillus versicolor, Aspergillus sp.,  Chaetomium sp., Cladosporium sp. та Penicillium sp.   
 
В пробах, відібраних із місць пошкодження стін архівосховищ (3 проби), виявлено 

мікроскопічні гриби Alternaria  sp., Aspergillus versicolor,  Cladosporium cf. sphaerospermum та 
бактерії.   

 
Загальновідомо, що розвиток мікроорганізмів на об’єктах збереження та на 

оздоблювальних матеріалах (стінах) сховищ призводить до порушення  нормативів, які 
висуваються щодо підтримання санітарно-гігієнічного стану середовища всередині 
приміщень. Місця пошкоджень внутрішніх поверхонь приміщень є додатковим джерелом 
пилу, а у разі зараження їх біодеструкторами  ще й додатковим джерелом надходження 
колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів у повітря приміщень та до зараження і 
руйнації об’єктів зберігання. 

Отже, встановлені високі кількісні показники вмісту КУО мікроорганізмів в куб. м 
повітря Архівосховища №6 та видовий склад виявлених мікроскопічних грибів створюють 
небезпеку як з боку ймовірного негативного впливу на здоров’я співробітників 
Архівосховища (алергічні реакції) так і з боку потенційної небезпеки щодо виникнення 
біодеструктивних ситуацій в сховищі за умов порушень нормативного температурно-
вологісного режиму. 

Дані (ілюстрації) щодо отриманих результатів представлено в Додатку 1. 
  
Рекомендовано: 
Пошкоджені мікроорганізмами (пліснявою) архівні документи потребують ізоляції від 

решти об’єктів зберігання. З метою запобігання подальшого розповсюдження плісеневих 
грибів потоками повітря в приміщеннях сховищ необхідно здійснити пакування пошкоджених 
пліснявою книг, документів  в картонні коробки, попередньо загорнувши кожну з них в папір 
типу «крафт» або бавовняну тканину.  Необхідно перенести ушкоджені архівні документи  в 
окреме спеціальне приміщення, в якому здійснювати всі подальші необхідні дії та процеси з 
проведення очищення, дезінфекції, реставрації. Таке приміщення має бути обладнане 
відповідною вентиляційною системою. Вказані роботи необхідно здійснювати із дотриманням 
всіх санітарно-гігієнічних вимог (працювати в спеціальному одязі, в рукавичках, медичних 
масках тощо). 

 Першочергових заходів щодо ізолювання потребують всі документи, що мають 
візуально добре помітні ознаки пошкоджень пліснявою. 
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 Із залученням спеціалістів відповідного профілю необхідно визначити та ліквідувати 

основні причини, що призводять до  перезволоження матеріалів стін: оцінити стан 
гідроізоляції, дренажних систем тощо. За потреби необхідно здійснити відповідні будівельно-
ремонтні роботи.    

Для нормалізації температурно-вологісного режиму (унеможливлення значних 
перевищень  показників відносної вологості повітря приміщень, нормалізації температурного 
режиму) приміщення сховищ необхідно обладнати системою припливно-витяжної вентиляції 
із відповідними фільтрами, системою кондиціювання.   

Беручи до уваги високі кількісні показники вмісту КУО мікроорганізмів в куб. м 
повітря Архівосховища №6 та видовий склад виявлених мікроскопічних грибів,  
співробітникам цього Архівосховища доцільно працювати в захисних масках, рукавичках, 
халатах, тобто  з дотриманням правил особистої гігієни.   

 
Дезінфекція:  
Для знешкодження мікроорганізмів, які розвиваються на архівних документах, книгах 

мають бути застосовані дозволені в архівній практиці засоби. Дезінфекція, очищення 
документів від плісняви мають здійснюватися в спеціальних приміщеннях, які обладнані 
вентиляцією.  

В місцях пошкодження матеріалів стін обстежених сховищ мікроорганізмами та 
унеможливлення їх розповсюдження в повітрі приміщень, треба здійснити відповідні 
дезінфекційні заходи: обробити місця зруйнованих матеріалів стін спеціальними біоцидними  
препаратами з використанням дозволених в архівній практиці засобів (наприклад, сполуками 
полігексаметилен-гуанідін-гідрохлориду, класу четвертинних амонієвих сполук тощо). Але 
така дезінфекційна обробка має тимчасовий характер і не є основним заходом із припинення 
розвитку мікроорганізмів-деструкторів.     

Профілактичні заходи: 
Здійснення всіх необхідних профілактичних заходів мають бути підпорядковані 

рекомендаціям, які регламентуються відповідними нормативними документами, 
затвердженими в архівній практиці щодо зберігання документів архівного фонду.  

 

Обстеження проводив 

…….. 

Аналіз результатів обстеження 
здійснював 

к.б.н., с.н.с. УНДІАСД 

 

 

_______________ 
(підпис) 

 

 

_______________ 
(підпис) 

 
 

 

 

 

Тетяна КОНДРАТЮК   

29.09. 2021 року 
 
Погоджено: 

Завідувач відділу _______________ 
(підпис) 

_____________________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач сховища № 6 _______________ 
(підпис) 

______________________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач сховища № 7 _______________ 
(підпис) 

______________________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

____  __________ 2021 року 
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ДОДАТОК 1 

 Мікроорганізми в повітрі   Архівосховища № 6 
 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах:  Aspergillus 
terreus, Aspergillus versicolor, Botrytis cinerea, 
Cladosporium herbarum, Cladosporium sphaerospermum, 
Fusarium sp., Penicillium spр., Ulocladium sp.   
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

Мікроорганізми в пробах, відібраних з документів в архівосховищі №6  

Фото чашок Петрі, на яких 
було  розміщено відібрані 
проби    

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах (Сховище 6, 
документ 1): Aspergillus versicolor, Penicillium sp.    
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

   

 

Сховище 6, документ 1 
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Фото чашок Петрі, на яких 
було  розміщено відібрані 
проби    

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах (Сховище 6, 
документ 2): Aspergillus sp., Penicillium 
(Monoverticillata), Cladosporium sp.      
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400)    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 Мікроорганізми в пробах, відібраних з місць пошкоджень стін в архівосховищі №6   
Фото чашок Петрі, на яких було  
розміщено відібрані проби    

Мікроскопічні гриби в пробах (Сховище 6, стіна 1): Alternaria  
sp., Аspergillus versicolor, Cladosporium cf. sphaerospermum   
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

Фото чашок Петрі, на яких було  
розміщено відібрані проби    

Мікроскопічні гриби в пробах (Сховище 6, стіна 2): 
Аspergillus versicolor 
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  
 

 

 

 

 Сховище 6, документ 2 

Зворотній бік чашки Петрі  

Висів проб 
методом 
відбитків 
аплікатором 
на поверхні 
середовища 

Кінцівка 
аплікатора, 
покладена на 
живильне 
середовище   
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Мікроорганізми в повітрі   Архівосховища № 7 
 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах:  Alternaria  sp., 
Aspergillus versicolor, Aspergillus sp., Cladosporium sp., 
Cladosporium sphaerospermum, Penicillium spр., 
Ulocladium sp.   
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
                             

Мікроорганізми в пробі, відібраної з документу в архівосховищі №7  

Фото чашок Петрі, на яких 
було  розміщено відібрані 
проби    

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах: Penicillium sp.,    
Chaetomium sp. 
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Мікроорганізми в пробі, відібраної з місць пошкоджень стін в архівосховищі №7   
Фото чашок Петрі, на яких було  
розміщено відібрані проби    

Мікроскопічні гриби в пробі: Alternaria  sp.,  
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400)       
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Центральний державний архів–музей 
літератури і мистецтва України 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ЦДАМЛМ України  

___________О.В. Чижова 
 _______________2021 р. 

  

 
АКТ 

від 29.11.2021. року №_7__ 
м.Київ 

 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 
 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Київ, вул. 
Володимирська 22 а   
Обстеження проводилося  12.10.2021  
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв.м):  
Архівосховище №1     –  237 
Архівосховище №4     – 73,8 
Архівосховище №5     – 134,5 

 
Система кондиціонування та вентиляції повітря: –. 
Наявність вікон: + 
Наявність централізованої системи опалення:+ 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):   

У весняно-літній період:                           В осінньо-зимовий період 
Архівосховище №1     –    
Архівосховище №4     –   
Архівосховище №5     –   

Середньомісячні показники вологості (%):  
У весняно-літній період:                           В осінньо-зимовий період 
Архівосховище №1     –    
Архівосховище №4     –   
Архівосховище №5     –   
 

ІІІ. Біологічний стан поверхонь 
3.1. Стіни  
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:   _  
Наявність чорних плям плісеневих грибів:   _ 
Наявність слідів підтікань:                                                       
Інше 
 
3.2. Стеля  
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:   -   
Наявність чорних плям плісеневих грибів:   -   
Наявність слідів підтікань:      -   
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Інше 
 
3. Підлога  
відшарування фарби чи пошкодження покриття:   - 
плями плісеневих грибів:       - 
сліди підтікань:        - 
сліди комах:         - 
сліди гризунів:        - 
4. Стелажі  
плями плісеневих грибів:       - 
сліди підтікань:        - 
сліди комах:         - 
сліди гризунів:        - 
5. Шафи 
плями плісеневих грибів:       - 
сліди комах:         - 
сліди гризунів:        - 
6. Архівні коробки 
плями плісеневих грибів:       - 
сліди комах:         - 
сліди гризунів:        - 

ІV.Мікробіологічний стан  
1. Повітря архівосховища  

наявність життєздатних мікроорганізмів:  + 
види культур грибів (бактерій):  Acremonium sp.,  Aspergillus sp., Alternaria sp., 
Botryotrichum piluliferum, Cladosporium sp.   Fusarium sp., Mycelia sterilia (orange)   

деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):    
 
2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:    - 
види культур грибів:      
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): -   
 

V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 
наявність живих комах (місця їх локалізації): -    
наявність личинок комах:    -   
 
 Обстеженням встановлено: 
В результаті проведеного обстеження встановлено, що в повітрі обстежених 

приміщень кількість колонієутворюючих одиниць мікроорганізмів (КУО - спор, клітин, 
фрагментів міцелію) складала на момент обстеження:   

Архівосховище №1  –  170 КУО/м3 
Архівосховище №4  –  185 КУО/м3 
Архівосховище №5  –  230 КУО/м3 
 

Задовільним вважається стан повітря, який характеризується осіданням на чашці 
Петрі не більше 10 КУО грибів за одну год., що відповідає вмісту приблизно 710-1000 
життєздатних спор в 1 м3 повітря та визнається за певну “норму” щодо запобігань 
потенційній загрозі виникнення біодеструктивних ситуацій в бібліотечних та архівних 
сховищах. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я  та даними 
наукової літератури загальні показники КУО/м3 мікроскопічних грибів в повітрі 
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приміщень (в яких людина працює або мешкає), які складають не більше за 500, 
запропоновано вважати безпечними. 

Отже за кількісними показниками  КУО мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря стан 
повітря в обстежених  архівосховищах можна охарактеризувати як задовільний. 

 
Рекомендовано: 
Гігієнічні заходи. 
З урахуванням того, що провітрювання приміщень здійснюється шляхом 

відкривання вікон без використання фільтрації повітря, доцільно дуже часто здійснювати 
заходи з обезпилення архівосховищ, використовуючи як сухі методи очистки  (наприклад, 
пилососи), так і вологе прибирання.  

Профілактичні заходи: 
Необхідно розглянути питання можливості відновлення/встановлення загальної 

системи штучної вентиляції повітря у сховищах (припливно-витяжної систем вентиляції із 
відповідними фільтрами).   

Здійснення всіх необхідних профілактичних заходів мають бути підпорядковані 
рекомендаціям, які регламентуються відповідними нормативними документами, 
затвердженими в архівній практиці щодо зберігання документів архівного фонду.  

 
 

Обстеження проводив 

С.н.с., к.б.н. УНДІАСД 

 
 
 

_______________ 
(підпис) 

 
 
 

Тетяна КОНДРАТЮК 

Дата 12.10.2021 року 
 
Погоджено: 
Заступник директора – 
головний зберігач фондів                                                                     Т.М. Малярчук  

Начальник відділу забезпечення 

збереженості документів  

 
 

             Т.М. Снєжкова  

Завідувачка сектора друкованих 
видань відділу забезпечення 
збереженості документів  

Завідувачка сектору зберігання та 
обліку музейних предметів   

  
 
  

             О.С. Алєксєєнко   
 
 
 
            Н.І. Іванцова   



  102

 

 

ДОДАТОК 1 

                          Мікроорганізми в пробах повітря 
                                               Архівосховище №1 
Фото місць відбору проб  
(приклади) 

Фото чашок Петрі, на яких утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на поверхню живильного 
середовища.   
Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах.   
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Acremonium sp.,  Aspergillus sp., 
Cladosporium sp.    
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
  
 

                                            Архівосховище №4 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Alternaria sp., Botryotrichum 
piluliferum, Fusarium sp., Mycelia sterilia (orange)   
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                                                     Архівосховище №5 
 
Фото місць відбору проб  
(приклади) 

Фото чашок Петрі, на яких утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на поверхню живильного 
середовища.   
Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах.   
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400)     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Alternaria sp., Aspergillus sp., 
Cladosporium spp., Fusarium sp.  
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Державний архів  
Черкаської області  
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор  

Клименко Т.А. 
  
                                                2021 р.  
                         (МП) 

АКТ  
  від 10.12.2021   2021 №__8__ 
   м. Київ    

 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища та архівних документів 
 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою: 
 м. Черкаси, вул. Благовісна, 244-а.  
  
Обстеження проводилося 19.10.2021 р. 
Попереднє обстеження проводилося ………. 20… р.  
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв. м):  
Сховище № 1  – ….. 
Сховище № 2  – ….. 
Сховище № 3  – ….. 
Сховище № 5  – ….. 

 
Наявність  системи кондиціонування та вентиляції повітря (її вид, у неробочому стані, 
відсутня : ….. 
Наявність вікон:                                                    … 
Наявність централізованої системи опалення:    … 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Температура повітря у сховищі (С̊) на день обстеження:  

Сховище № 1  – ….. 
Сховище № 2  – ….. 
Сховище № 3  – ….. 
Сховище № 5  – ….. 

Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С): 
Весняно –літній період  Осінньо-зимовий період 

Сховище № 1  – ….. 
Сховище № 2  – ….. 
Сховище № 3  – ….. 
Сховище № 5  – ….. 

Показники вологості (%) на день обстеження:  
Сховище № 1  – ….. 
Сховище № 2  – ….. 
Сховище № 3  – ….. 
Сховище № 5  – ….. 

Середньомісячні показники вологості (%):        
Весняно –літній період   Осінньо-зимовий період 

Сховище № 1  – ….. 
Сховище № 2  – ….. 
Сховище № 3  – ….. 
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Сховище № 5  – ….. 
 

 
ІІІ. Біологічний стан поверхонь 

3.1. Стіни 
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки: 

Сховище № 1  – + 
Сховище № 2  – ….. 
Сховище № 3  – ….. 
Сховище № 5  – ….. 

 
Наявність плям плісеневих грибів 

Сховище № 1  – ….. 
Сховище № 2  – ….. 
Сховище № 3  – ….. 
Сховище № 5  – ….. 

 
3.2. Стеля 
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:   + 
Наявність чорних плям плісеневих грибів:   – 
Наявність слідів підтікань:      + 
3.3. Підлога 
Наявність відшарування фарби чи пошкодження покриття: – 
Наявність чорних плям плісеневих грибів:   – 
Наявність слідів підтікань:      – 
Наявність слідів комах:      – 
Наявність слідів гризунів:      – 
3.4. Стелажі 
Наявність слідів плісеневих грибів:    + 
Наявність слідів комах:      – 
Наявність слідів гризунів       – 
3.5. Шафи 
Наявність слідів плісеневих грибів:    – 
Наявність слідів комах:      – 
Наявність слідів гризунів       – 
3.6. Архівні коробки 
Наявність слідів плісеневих грибів: 

Сховище № 1  – ….. 
Сховище № 2  – ….. 
Сховище № 3  – ….. 
Сховище № 5  – ….. 

 
Наявність слідів комах:       – 
Наявність слідів гризунів        – 

 
 
ІV.Мікробіологічний стан  

4.1. Повітря архівосховищ  
наявність життєздатних мікроорганізмів:              + 

види культур мікроорганізмів (мікроскопічних грибів, бактерій): міцеліальні (плісеневі) гриби 
Alternaria  sp., Aspergillus versicolor,  Aspergillus spр., Cladosporium sp., Geomyces   pannorum, 
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Mycelia sterilia (orange), Mycelia sterilia (white),  Penicillium spр., Phoma sp., Ulocladium sp., 
дріжджоподібні мікроскопічні гриби та бактерії.  
           наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 

архіву:                                                         – 
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту):   +    
висока ( у низки ідентифікованих  мікроскопічних грибів) 
4.2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:                     +     

           види культур грибів:       –  Aspergillus sp., Penicillium spp. 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:  –                          
деструктивна активність мікроорганізмів        –                              

 
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 

Сховище № 1  – ….. 
Сховище № 2  – ….. 
Сховище № 3  – ….. 
Сховище № 5  – ….. 

наявність личинок комах:       
Сховище № 1  – ….. 
Сховище № 2  – ….. 
Сховище № 3  – ….. 
Сховище № 5  – ….. 

Обстеження проведено: 
Відбір проб, опис біообстежень здійснювали співробітники архівосховища: 

начальник відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату О.М. 
Пурис та головний спеціаліст відділу забезпечення збереженості документів, обліку та 
довідкового апарату К.Б. Скринська.  

В додатку до супровідного листа співробітники Архіву детально описали у таблиці 
місця відбору проб з посиланням на відповідні фото. Всі проби було пронумеровано та 
підписано.  

 До УНДІАСД відібрані проби надійшли в такому вигляді:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Обстеженням встановлено: 
В результаті аналізу 11-и проб повітря, відібраних на різні живильні середовища на 

предмет наявності мікроорганізмів, встановлено такі кількісні показники вмісту 
колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря сховищ.  

Примітка: КУО - спори, клітини різних мікроорганізмів, фрагменти міцелію 
мікроскопічних грибів, які при осіданні на поверхню живильного середовища в чашках Петрі 
утворюють колонії. 

 
  

Проби       повітря                                    Проби із місць 
пошкодження стін, стелі 

Проби з пошкоджених 
документів, стін та стелі 
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Проба №1 (Сховище № 2, робоча кімната) – 735 КУО/куб. м 
Проба №2 (Сховище № 2, робоча кімната) – 735 КУО/куб. м 
Проба №3 (кабінет №9 (відділ забезпечення збереженості документів, обліку та 

довідкового апарату)                       – 920 КУО/куб. м (з них 735 КУО бактерій, 185 КУО грибів)  
Проба № 4 (Сховище № 1) – 690 КУО/куб. м (з них 138 КУО бактерій, 552 КУО грибів)     
Проба № 5 (Сховище № 1) – 370 КУО/куб. м 
Проба № 6 (Сховище № 2) – 185 КУО/куб. м 
Проба № 7 (Сховище № 2) – 185 КУО/куб. м 
Проба № 8 (Сховище № 3) – 170 КУО/куб. м 
Проба № 9 (Сховище № 3, робоча кімната) – 710 КУО/куб. м 
Проба № 10 (Робоча кімната реставратора) – 460 КУО/куб. м 
Проба № 11 (Робоча кімната реставратора) – підрахунок не здійснювали, оскільки 

констатували суцільний ріст дріжджоподібних мікроскопічних грибів на поверхні живильного 
середовища)  

 
Задовільним вважається стан повітря, який характеризується осіданням на чашці Петрі 

(діаметром 90 мм) не більше 10 КУО грибів за одну год., що відповідає вмісту приблизно 710-
1000 КУО в 1 м3 повітря та визнається за певну “норму” щодо запобігань потенційній загрозі 
виникнення біодеструктивних ситуацій в бібліотечних та архівних сховищах.  

За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я  та за даними наукової 
літератури, зокрема за рекомендаціями ВООЗ, загальні показники КУО/м3 мікроскопічних 
грибів в повітрі приміщень (в яких людина працює або мешкає), які складають не більше за 
500, запропоновано вважати безпечними. 

 
Отже, за отриманими результатами стан повітря в більшості обстежених приміщеннях 

архівосховищ документів можна охарактеризувати як задовільний. 
 
Найбільшу кількість  КУО мікроорганізмів в 1 куб. м повітря  виявлено в пробах, які 

відібрано в робочих кімнатах Сховищ № 2, № 3, кабінеті №9 (відділ забезпечення 
збереженості документів, обліку та довідкового апарату). В останньому випадку у відібраній 
пробі значно переважали бактерії.  

 
В пробах повітря архівосховищ (11 проб +  проба №13 із поверхні полиці стелажа) 

виявлено такі мікроорганізми: міцеліальні (плісеневі) гриби Alternaria  sp., Aspergillus 
versicolor,  Aspergillus spр., Cladosporium sp., Geomyces  pannorum, Mycelia sterilia (orange), 
Mycelia sterilia (white),  Penicillium spр., Phoma sp., Ulocladium sp., дріжджоподібні 
мікроскопічні гриби та бактерії.     

  
В пробах, відібраних з архівних документів,  ідентифіковано мікроскопічні гриби 

Aspergillus sp. та  Penicillium spp. Найімовірніше, що ці мікроорганізми не є причиною 
виникнення червоних плям на тих документах, які були обстежені. На використаних 
живильних середовищах жоден з цих плісеневих грибів не утворював пігментів червоних 
відтінків. Зазвичай, пігментні червоні плями на документах, які в свій час зазнали 
деструктивного впливу плісеневих грибів, розташовані навколо того місця, де відбувався 
розвиток грибів, та можуть відбиватися на кількох сторінках документів.    

Вказані документи потребують повторного ретельного дослідження із залученням 
спеціалістів-біологів.       

  
В пробах, відібраних із місць пошкодження стін та стелі архівосховищ (3 проби), 

виявлено мікроскопічні гриби Acremonium sp., Aspergillus sydowii, Aspergillus spp., 
Cladosporium spp., Eurotium sp., Paecilomyces variotii, Penicillium spр., Ulocladium sp. та 
бактерії 
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 З урахуванням отриманих описів пошкоджень та фотографій, на яких проілюстровано 
місця пошкоджень стін та стелі, та враховуючи видовий склад мікроорганізмів, виявлених в 
пробах, необхідно зазначити наступне. В будівельних матеріалах сховищ відбувається 
біодеструктивний процес. Про це свідчать значні пошкодження матеріалів стін: здуття, 
відшарування, лущення, осипання поверхневих та глибоких шарів матеріалів, сліди затікань, 
плями і нальоти (нашарування) тощо. Наявність в пробах  мікроскопічних грибів родів  
Aspergillus, Penicillium та Cladosporium, а також бактерій, свідчать про значну 
перезволоженість матеріалів стін. Чисельними науковими дослідженнями науковців в усьому 
світі доведено, що розвиток мікроорганізмів з різними типами метаболізму (гриби, бактерії) 
посилює та інтенсифікує фізико-хімічні процеси руйнування при міграції вологи в товщі 
будівельних матеріалів.  

Пухнастий білий нальот на стіні в Сховищі №1 (проба № 12) не є проявом розвитку 
плісеневих грибів. Про це свідчать результати прямого мікроскопіювання цього нальоту (при 
використанні збільшення ×400) –  клітин, спор мікроорганізмів виявлено не було. Зазвичай, 
такі нальоти називають «висолами», і з’являються вони на матеріалах стін після значного 
перезволоження будівельних матеріалів. У зазначеній пробі (шматочки штукатурки) було 
виявлено також і низку мікроорганізмів, які можуть потенційно проявляти і деструктивні 
властивості.    

 
Загальновідомо, що розвиток мікроорганізмів на об’єктах збереження та на 

оздоблювальних матеріалах сховищ (стінах,  стелях, підлогах, інших поверхнях) призводить 
до порушення  нормативів, які висуваються щодо підтримання санітарно-гігієнічного стану 
середовища всередині приміщень. Місця пошкоджень внутрішніх поверхонь приміщень є 
додатковим джерелом пилу, а у разі зараження їх біодеструкторами  ще й додатковим 
джерелом надходження колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів у повітря 
приміщень та до зараження і руйнації об’єктів зберігання. 

 
Дані (ілюстрації) щодо отриманих результатів представлено в Додатку 1. 
  
Рекомендовано: 
Доцільно проводити ретельне прибирання робочих приміщень кожного разу після 

роботи з документами – всі поверхні позбавляти від пилу, проводити вологе прибирання 
підлоги тощо.  

При виявленні в сховищах пошкоджених мікроорганізмами (пліснявою) архівних 
документів необхідно ізолювати їх від решти об’єктів зберігання.  

З метою запобігання подальшого розповсюдження плісеневих грибів потоками повітря 
в приміщеннях сховищ необхідно здійснити пакування пошкоджених пліснявою документів  в 
картонні коробки, попередньо загорнувши кожну з них в папір типу «крафт» або бавовняну 
тканину. Ушкоджені архівні документи  мають знаходитися в окремому спеціальному 
приміщенні, в якому необхідно здійснювати всі подальші процеси з проведення очищення, 
дезінфекції, реставрації. Таке приміщення має бути обладнане відповідною вентиляційною 
системою. Вказані роботи необхідно здійснювати із дотриманням всіх санітарно-гігієнічних 
вимог (працювати в спеціальному одязі, в рукавичках, медичних масках тощо). 

Першочергових заходів щодо ізолювання потребують всі документи, що мають 
візуально добре помітні ознаки пошкоджень пліснявою. 

Із кімнати реставратора  доцільно винести квіти у вазонах, оскільки ґрунт є додатковим 
джерелом надходження КУО мікроорганізмів в повітря приміщень.  

Необхідно з’ясувати питання щодо стану фільтрів в кондиціонері, який розташовано в 
робочій кімнаті сховища №3 (чи відбувалася заміна фільтрів, їх чистка тощо).  

Документи, з яких було відібрано проби №16 та № 17 потребують повторного 
ретельного дослідження із залученням спеціалістів-біологів.       
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Дезінфекція:  
За необхідності для знешкодження мікроорганізмів, які розвиваються на архівних 

документах мають бути застосовані дозволені в архівній практиці засоби. Дезінфекція, 
очищення документів від плісняви мають здійснюватися в спеціальних приміщеннях, які 
обладнані вентиляцією.  

В місцях пошкодження матеріалів стін обстежених сховищ мікроорганізмами та 
унеможливлення їх розповсюдження в повітрі приміщень, треба здійснити відповідні 
дезінфекційні заходи: обробити місця зруйнованих матеріалів стін спеціальними біоцидними  
препаратами з використанням дозволених в архівній практиці засобів (наприклад, сполуками 
полігексаметилен-гуанідін-гідрохлориду, класу четвертинних амонієвих сполук тощо). Але 
така дезінфекційна обробка має тимчасовий характер і не є основним заходом із припинення 
розвитку мікроорганізмів-деструкторів.  

Із залученням спеціалістів відповідного профілю необхідно визначити та ліквідувати 
основні причини, що призводять до  перезволоження матеріалів стін: оцінити стан 
гідроізоляції, дренажних систем тощо. За потреби необхідно здійснити відповідні будівельно-
ремонтні роботи. 

    
Профілактичні заходи: 
Здійснення всіх необхідних профілактичних заходів мають бути підпорядковані 

рекомендаціям, які регламентуються відповідними нормативними документами, 
затвердженими в архівній практиці щодо зберігання документів архівного фонду.  

  
 

Обстеження проводили: 
начальник відділу забезпечення 
збереженості документів, обліку та 
довідкового апарату  
 
головний спеціаліст відділу 
забезпечення збереженості 
документів, обліку та довідкового 
апарату  

 

Аналіз результатів обстеження 
здійснював 

к.б.н., с.н.с. УНДІАСД 

 

 

 

 

_____________ 
(підпис) 

 

______________ 
(підпис) 

 
 
 
 

______________ 
(підпис) 

 
 

 

 

Ольга  ПУРИС 

 

Ксенія СКРИНСЬКА  

 

 

 

 

Тетяна КОНДРАТЮК   

19.10. 2021 року 
 
Погоджено: 

Завідувач відділу _______________ 
(підпис) 

_____________________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач сховища №  _______________ 
(підпис) 

______________________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач сховища №  _______________ 
(підпис) 

______________________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

____  __________ 2021 року 
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ДОДАТОК 1 

Мікроорганізми в повітрі   обстежених Архівосховищ 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

№ Сховища / №№ проб (відповідно №№ в додатку до 
супровідного листа)  
 
Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах.  
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400).     

 Сховище №2 /  проби №1 (робоча кімната), № 2(робоча кімната), №6, № 7         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Alternaria  sp., Aspergillus 
sp., Cladosporium spp., Mycelia sterilia (orange), 
Penicillium spр., Phoma sp. та бактерії    

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
    

  
Кабінет №9 (відділ забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату) 
/  проба №3    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Дріжджі  
Бактерії 

Плісеневі гриби Penicillium spр. 
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                                  Сховище №1 /  проби №4, № 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Aspergillus spp., Cladosporium 
sp., Mycelia sterilia (white)    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Сховище №3 /  проби №8, № 9 (робоча кімната) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби  Aspergillus spp., Cladosporium 
sp., Penicillium sp., Ulocladium sp.   

                              Робоча кімната реставратора / проби № 10, №11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мікроскопічні гриби  Cladosporium sp., Penicillium sp., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дріжджоподібні мікроскопічні гриби 
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 Мікроорганізми в пробах, відібраних з полички стелажа в сховищі №1 / проба № 13   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
Мікроскопічні гриби в пробі:  
Aspergillus sp.,  Cladosporium sp.,  Geomyces    
pannorum 

                       
Мікроорганізми в пробах, відібраних з документів 

     
                           Сховище №2 / проби № 16, № 17   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
                             
                                                       Сховище №1 / проба № 14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Обростання проби 
мікроскопічними грибами 
Penicillium sp.1 

Обростання проби мікроскопічними грибами 
Penicillium sp.2 

 
Проба № 14, відібрана з корінців газет. 
Обростання проби мікроскопічними грибами 
Penicillium sp.3 та Aspergillus sp. 

 

 

 
Проба №16  
Ф. № 152, Оп. 1, Спр. 77. 
 

 

Проба №17 
Ф. № 562, Оп. 1, Спр. 4, арк. 4. 
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Мікроорганізми в пробах, відібраних з місць пошкоджень стіни та стелі  

Сховище №1 / проба № 12 (стіна) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Сховище №1 / проба № 15 (стеля) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Сховище №5 / проба № 18 (стеля) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Посів (розміщення) проби  №12 на 
поверхні різних живильних середовищ  

 

Посів проби № 12 
(кінцівка аплікатора) 

 
 Пухнастий білий нальот на стіні не є проявом розвитку 

плісеневих грибів. При прямому мікроскопіюванні 
цього нальоту клітин, спор мікроорганізмів  
не виявлено.  

  

 
 

Мікроскопічні гриби Acremonium sp., Aspergillus sp Cladosporium sp., Penicillium spр., Ulocladium sp.  
(36-а доба культивування). 
   

Обростання зразків проби №15 мікроскопічними грибами Aspergillus spp.,  Cladosporium sp., 
Penicillium spр., Ulocladium sp. та бактеріями 

  Обростання зразків проби №18 мікроскопічними грибами Aspergillus spp.,  Aspergillus sydowii, 
Cladosporium sp., Eurotium sp., Paecilomyces variotii, Penicillium spр., Ulocladium sp. та бактеріями 
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Центральний держаний історичний архів, м. 
Київ  

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор   

Файзулін Я.М. 
_______________2021 р. 

  

 
АКТ 

Від   20.12.2021  2021 року №_9__ 
(місце складання) 

 
мікробіологічного обстеження архівосховища  
 
Проведено обстеження архівосховищ, розташованих за адресою: м. Київ, вул. 

Солом’янська, 24 
 

Обстеження проводилося  __10.09.2021 __________ 
Попереднє обстеження проводилося _________________________ 
 
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв.м):  
 
Архівосховище № …, 3-й поверх     –   ….. 
Архівосховище № ..., 9-й поверх –  ….  
 

Наявність системи кондиціонування/вентиляції повітря: (її вид, у неробочому стані, 
відсутня)                                                                 –/+               
Наявність вікон:                                                      – 
Наявність централізованої системи опалення:     – 

 
ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 

Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):  
Архівосховище № …, 3-й поверх     –  ….. 
Архівосховище № ..., 9-й поверх –  ….  

 
Середньомісячні показники вологості (%):  

Архівосховище № …, 3-й поверх     –   ….. 
Архівосховище № ..., 9-й поверх –  ….  

 
 

ІІІ. Біологічний стан архівосховища 
3.1. Стіни  
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:   - 
Наявність чорних плям плісеневих грибів:  – 
Наявність слідів підтікань:      – 
Інше 
 
3.2. Стеля  
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:   – 
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Наявність чорних плям плісеневих грибів:   – 
Наявність слідів підтікань:      – 
Інше 
      
3.3. Підлога  
Наявність відшарувань фарби чи пошкодження покриття  – 
Наявність чорних плям плісеневих грибів:               – 
Наявність слідів підтікань:                  – 
Наявність слідів комах 
Наявність слідів гризунів:                  –  
Інше 
 
3.4. Стелажі  
Наявність слідів плісеневих грибів:   – 
Наявність слідів комах                                            –    
Наявність слідів гризунів:    –  
Інше 
 
3.5. Шафи 
Наявність слідів плісеневих грибів:  – 
Наявність слідів комах                                           –    
Наявність слідів гризунів:    –  
Інше 
 
3.6. Архівні коробки 
Наявність слідів плісеневих грибів:   – 
Наявність слідів комах                                           – 
Наявність слідів гризунів:    –  
Інше 

 
ІV.Мікробіологічний стан (заповнюють за результатами лабораторного відібраних 
аналізу) 
 

4.1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:  +   

види культур мікроскопічних грибів (бактерій):  Acremonium sp., Aspergillus sp., Alternaria 
sp., Botryotrichum piluliferum, Cladosporium sp., Eurotium sp., Exophiala sp., Fusarium sp., 
Penicillium spp., Stemphylium sp.,  Sporulariopsis sp., Ulocladium sp. 

________________________________________________________________________ 
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):     –    
 
4.2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:  +   

види культур мікроскопічних грибів:  (представлено в попередньому  Акті) 
наявність патогенних мікроорганізм мів, шкідливих для здоров'я працівників архіву   – 

________________________________________________________________________ 
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):     

V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 
наявність живих комах (місця їх локалізації): -  - 
види живих комах 
наявність личинок комах:    - - 
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 Обстеженням встановлено: 
Мікробіологічне дослідження стану повітря в архівосховищах проводилося за 

умов, коли вентиляційна система працювала. Було відібрано проби повітря та проби із 
матеріалів «фільтрів» (всього 10 проб).  

Отримані результати щодо кількісних та якісних показників стану повітря 
обстежених архівосховищ 10.09.2021 р. (вентиляція працювала) було порівняно із 
аналогічними даними, отриманими за результатами обстеження, проведеного 07.09.2021 
р. (вентиляційна система не працювала).   

Кількісні показники вмісту колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів в 1 
куб. м. повітря обстежених архівосховищ подано у таблиці. 

 
Поверх, на якому 
розташоване архівосховище 
/ відсік 

Дата проведення обстеження /  
Кількісні показники вмісту колонієутворюючих одиниць 
(КУО) мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря * 
07.09.2021 р. (вентиляційна 
система не працює) 

10.09.2021 р. (вентиляційна 
система працює) 

3-й поверх, 3-й відсік 390 910 
3-й поверх, 4-й відсік 270 790 
9-й поверх, 3-й відсік 480 3725 
9-й поверх, 4-й відсік 360 1230 

Примітка: * – кількість КУО мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря розраховується з 
використанням спеціальної формули, в якій враховуються діаметр чашок Петрі із 
живильним середовищем, кількість колоній, які утворили мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного середовища, та час проведення досліджень. 

 
Отже, в результаті проведеного обстеження та аналізу проб повітря на предмет 

наявності мікроорганізмів встановлено наступне. 
Кількісні показники вмісту колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів в 1 

куб. м. повітря в обстеженому архівосховищі документів за умов, коли вентиляційна 
система працювала (10.09.2021 р.), значно перевищують аналогічні показники, отримані 
за умов, коли вентиляційна система була відключена (07.09.2021 р.):  

показники кількості КУО мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря обстежених 
приміщень архівосховищ за умов, коли вентиляційна система працювала, були 
більшими в 2,3-2,9 разів  в Архівосховищі № … на 3-у поверсі та в 3,4-7,8 разів 
більшими  в Архівосховищі № … на 9-у поверсі. А отже, за вказаних умов 
(«вентиляційна система працювала») стан повітря обстежених приміщень архівосховищ 
необхідно охарактеризувати як НЕзадовільний. 

Задовільним вважається стан повітря, який характеризується осіданням на чашці 
Петрі не більше 10 КУО грибів за одну год., що відповідає вмісту приблизно 710-1000 
життєздатних спор в 1 м3 повітря та визнається за певну “норму” щодо запобігань 
потенційній загрозі виникнення біодеструктивних ситуацій в бібліотечних та архівних 
сховищах. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я  та даними 
літератури загальні показники КУО/м3 мікроскопічних грибів в повітрі приміщень (в яких 
людина працює або мешкає), які складають не більше за 500, запропоновано вважати 
безпечними. 

Видове різноманіття мікроскопічних грибів, виявлене в повітрі обстежених 
архівосховищ під час включеної (працюючої) вентиляційної системи, також було більшим 
в порівнянні з видовим складом мікроорганізмів в повітрі тих самих приміщень за умов, 
коли вентиляційна система відключена (не працює).   

В результаті проведення обстежень встановлено також, що для запобігання 
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розповсюдженню мікроорганізмів в повітрі приміщень  співробітники архівосховищ 
використовують саморобні фільтри, зроблені з різних матеріалів: нетканих (типу 
«синтепон»), тканьові та марлеві.  Такі пристосування дозволяють затримувати значну 
частину мікроорганізмів, які надходять з потоками повітря із вентиляційної системи. 
Найкраще «працюють» в даному випадку неткані матеріали (типу «синтепон»). 
Результати проведених досліджень свідчать, що видове різноманіття мікроскопічних 
грибів, які затримуються на поверхні та всередині вказаних нетканих матеріалів, значно 
більше, ніж виявлене на тканьових фільтрах. Тобто, здатність утримувати КУО 
мікроорганізмів у тканьових «фільтрів» менша.  Під час проведення обстеження було 
відмічено також, що при відборі проб з тканьових фільтрів ватна кінцівка аплікатора дуже 
швидко забруднювалася пилом та мікроорганізмами, які були на поверхні тканини та 
легко знімалися аплікатором. А отже, за умов тиску повітря, яке надходить із 
вентиляційної системи, ці забруднення можуть так само легко відокремлюватися від 
поверхні тканини та потрапляти в повітря приміщень архівосховища.  

 
Дані щодо виявлених мікроорганізмів в повітрі обстежених архівосховищ та в 

пробах з фільтрів представлено в Додатку 1.   
 

 
Рекомендовано: 
Замінити ткані та марлеві матеріали, якими закриті отвори вентиляційної системи, 

нетканими матеріалами або спеціальними, призначеними для фільтрації. Отвори 
вентиляційної системи доцільно закривати повністю, а не частково. 

Проводити заміну фільтруючих матеріалів та їх чистку з чіткою періодичністю. 
Доцільно не допускати ситуації, коли забруднення, які накопичуються на фільтрах, 
можуть стати додатковим джерелом надходження мікроорганізмів в повітря приміщень 
архівосховищ. 

Необхідно провести спеціальні дослідження стану вентиляційної централізованої 
системи, якою оснащені архівосховища будівлі за адресою м. Київ, вул. Солом’янська, 24. 
Такі дослідження дозволять встановили стан цієї системи щодо її придатності для 
використання в архівосховищах, призначених для зберігання національного архівного 
фонду України.  

 
 

 

Обстеження проводив 

к.б.н., с.н.с. УНДІАСД 

 
 
 

_______________ 
(підпис) 

 
 
 

      Тетяна КОНДРАТЮК 

Дата__10.09.2021______ 
 
Погоджено: 

 

Завідувач відділу /заступник 
директора 

 

Завідувач архівосховища  

  

  
 

_______________ 
(підпис)  

 
_______________ 

(підпис) 
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Додаток 1 

Архівосховище № … 3-й поверх, відсіки  3, 4 
Мікроорганізми в пробах повітря архівосховища 
Фото чашок Петрі, які 
розставляли в архівосховищі 
для відбору проб повітря  

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах повітря.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
                               Чашки Петрі  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
  Колонії мікроскопічних грибів в пробах, відібраних 
07.09.2021 р. (вентиляція не працює).   
Час експозиції чашок Петрі – 70 хвилин 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Колонії мікроскопічних грибів в пробах, відібраних 
10.09.2021 р. (вентиляція працює).   
Час експозиції чашок Петрі – 20-25 хвилин  

                       Архівосховище № … 9-й поверх, відсіки  3, 4  
Мікроорганізми в пробах повітря архівосховища 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Чашки Петрі 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Колонії мікроскопічних грибів в пробах, відібраних 
07.09.2021 р. (вентиляція не працює).   
Час експозиції чашок Петрі – 65 хвилин 
 
 
 
 
                              
  
                                   
 
  

                        

 

 

 

 

 

                                     

 

 

Колонії мікроскопічних грибів в 
пробах, відібраних 10.09.2021 р. 
(вентиляція працює).   
Час експозиції чашок Петрі – 23 
хвилини 
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Архівосховище № … 9-й поверх, відсік  3 
Мікроорганізми в пробах з фільтрів (нетканий матеріал) (між 17-м та 18-м стелажами) 

Відбір проб з фільтрів Колонії мікроскопічних грибів в пробах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
                                                
 
         

Архівосховище № … 9-й поверх, відсік  4 
Мікроорганізми в пробах з фільтрів (тканий матеріал) (між 1-м та 2-м стелажами) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

  

  

 

 

 

 

 

Ватна кінцівка аплікатора, 
забруднена пилом та 
мікроорганізмами, які 
знаходяться на поверхні 
фільтруючої тканини  



  120

 

 

Назва архіву 

Центральний держаний історичний архів, м. 
Київ  

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор   

Файзулін Я.М. 
_______________2021 р. 

  

 
АКТ 

Від   _20.12.2021 року   №_10_ 
(місце складання) 

 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища та архівних 
документів 
 
Проведено обстеження архівосховищ, розташованих за адресою: м. Київ, вул. 

Солом’янська, 24 
 

Обстеження проводилося  __07.09.2021__________ 
Попереднє обстеження проводилося _________________________ 
 
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв.м):  
 
Архівосховище № …, 3-й поверх     –   ….. 
Архівосховище № ..., 9-й поверх –  ….  
Архівосховище № …, 1-й поверх –  …. 
Архівосховище № …,  2-й поверх –  …. 
 

Наявність системи кондиціонування/вентиляції повітря: (її вид, у неробочому стані, 
відсутня)                                                                 –/+               
Наявність вікон:                                                      – 
Наявність централізованої системи опалення:     – 

 
ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 

Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):  
Архівосховище № …, 3-й поверх     –  ….. 
Архівосховище № ..., 9-й поверх –  ….  
Архівосховище № …, 1-й поверх –  …. 
Архівосховище № …,  2-й поверх –  …. 

 
Середньомісячні показники вологості (%):  

Архівосховище № …, 3-й поверх     –   ….. 
Архівосховище № ..., 9-й поверх –  ….  
Архівосховище № …, 1-й поверх –  …. 
Архівосховище № …,  2-й поверх –  …. 

 
 

ІІІ. Біологічний стан архівосховища 
3.1. Стіни  
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Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:   - 
Наявність чорних плям плісеневих грибів:  – 
Наявність слідів підтікань:      – 
Інше 
 
3.2. Стеля  
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:   – 
Наявність чорних плям плісеневих грибів:   – 
Наявність слідів підтікань:      – 
Інше 
      
3.3. Підлога  
Наявність відшарувань фарби чи пошкодження покриття  – 
Наявність чорних плям плісеневих грибів:               – 
Наявність слідів підтікань:                  – 
Наявність слідів комах 
Наявність слідів гризунів:                  –  
Інше 
 
3.4. Стелажі  
Наявність слідів плісеневих грибів:   – 
Наявність слідів комах                                            –    
Наявність слідів гризунів:    –  
Інше 
 
3.5. Шафи 
Наявність слідів плісеневих грибів:  – 
Наявність слідів комах                                           –    
Наявність слідів гризунів:    –  
Інше 
 
3.6. Архівні коробки 
Наявність слідів плісеневих грибів:   – 
Наявність слідів комах                                           – 
Наявність слідів гризунів:    –  
Інше 

 
ІV.Мікробіологічний стан (заповнюють за результатами лабораторного відібраних 
аналізу) 
 

4.1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:  +   
види культур мікроскопічних грибів (бактерій):  Aspergillus sp., Alternaria sp., 

Cladosporium sp., Eurotium sp., Exophiala sp., Fusarium sp., Penicillium spp,  Rhodotorula 
rubra 

наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров'я працівників архіву 
________________________________________________________________________ 
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):     –    
 
4.2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:  +   
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види культур мікроскопічних грибів: Alternaria sp., Ascotricha sp., Aspergillus sp., 
Cladosporium sp., Chaetomium  sp., Myxotrichum chartarum, Pleospora sp. (=Stemphylium 
sp.), Ulocladium alternariae, Ulocladium sp.. Виявлено також  дріжджоподібні гриби 
(дріжджі) та бактерії.   
 
наявність патогенних мікроорганізм мів, шкідливих для здоров'я працівників архіву   – 

________________________________________________________________________ 
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):   Myxotrichum 

chartarum, Chaetomium  sp. 
 
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 

наявність живих комах (місця їх локалізації): -  - 
види живих комах 
наявність личинок комах:    - - 
 
  
Обстеженням встановлено: 
Мікробіологічне дослідження стану повітря в архівосховищах проводилося за 

умов, коли вентиляційна система не працювала. Було відібрано 20 проб.  
В результаті проведеного обстеження та аналізу проб повітря на предмет наявності 

мікроорганізмів встановлено, що за кількісними показниками колонієутворюючих 
одиниць (КУО) мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря стан повітря в обстеженому 
архівосховищі документів можна охарактеризувати як задовільний (КУО - спор, клітин, 
фрагментів міцелію).  

Показники КУО мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря на момент обстеження 
становили в середньому:   

Архівосховище № …, 3-й поверх     –  330 КУО/м3    
Архівосховище № ...,  9-й поверх –  420 КУО/м3  
Архівосховище № …, 1-й поверх –  230 КУО/м3 
Архівосховище № …,  2-й поверх –  440 КУО/м3 

 
Задовільним вважається стан повітря, який характеризується осіданням на чашці 

Петрі не більше 10 КУО грибів за одну год., що відповідає вмісту приблизно 710-1000 
життєздатних спор в 1 м3 повітря та визнається за певну “норму” щодо запобігань 
потенційній загрозі виникнення біодеструктивних ситуацій в бібліотечних та архівних 
сховищах. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я  та даними 
літератури загальні показники КУО/м3 мікроскопічних грибів в повітрі приміщень (в яких 
людина працює або мешкає), які складають не більше за 500, запропоновано вважати 
безпечними. 

В повітрі архівосховищ виявлено переважно різні мікроскопічні гриби, серед яких 
переважали види родів Aspergillus, Cladosporium та Penicillium. Мікроміцети Aspergillus 
sp. та Penicillium spр. мають мілкі спори, які стійкі до осідання, отже вони створюють в 
повітрі приміщень своєрідний аерозольний фон.   

Під час обстеження  встановлено, що переважна частина представлених для 
обстеження архівних документів знаходиться в незадовільному стані, оскільки мають 
візуально добре помітні пошкодження у вигляді плям, нальотів тощо (було відібрано 18 
проб з ушкоджених документів).  

Пошкодження документів архівосховища (3-й поверх) спричинені руйнівною дією 
мікроскопічних грибів, зокрема Chaetomium sp., Alternaria sp.. В пробах, відібраних з 
пошкоджень документу Ф. 707, оп. 244, спр.  29, виявлено дріжджоподібні мікроскопічні 
грибів (дріжджі). Причиною склеювання («сцементування») аркушів документу Ф. 493, 
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оп. 106, спр.  582 є розвиток бактерій та дріжджоподібних мікроскопічних грибів 
(дріжджів). 

В пробах, відібраних з пошкоджених документів  сектору зберігання давніх актів 
(2-й поверх) виявлено мікроскопічні гриби Aspergillus sp., Ascotricha sp., Cladosporium sp., 
Pleospora sp. (=Stemphylium sp.), Ulocladium alternariae, Ulocladium sp. та Myxotrichum 
chartarum 

Мікроскопічні гриби Ascotrycha erinacea, Myxotrichum chartarum, Chaetomium  sp. є 
визнаними активними деструкторами паперу. 

Необхідно окремо наголосити, що в 2004 р. (02.- 03.03.2004 р.) документи  Ф. 739, 
оп. 1, спр.  210,  Ф. 739, оп. 1, спр.  215  були обстежені на предмет наявності 
мікроорганізмів співробітниками відділу фізіології ті систематики мікроміцетів Інституту 
мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України (зокрема, к.б.н. Т.О. 
Кондратюк). За результатами вказаних досліджень було представлено відповідний звіт. В 
таблиці наведено порівняння результатів обстеження вказаних документів в  2004 та 2021 
рр. 

 
Мікроорганізми (мікроскопічні 
гриби, дріжджі, бактерії), виявлені 
в місцях пошкоджень на сторінках 
обстежених документів 

Номер архівного документу / рік обстеження / 
наявність (+) або відсутність (–) мікроорганізмів 
Ф. 739, оп. 1, спр.  210 Ф. 739, оп. 1, спр.  215   
2004 р.  2021 р. 2004 р.  2021 р. 

Ulocladium alternariae + + + + 
Ulocladium sp. + +   
Undetermined hyphomycete (dark) + –   
Бактерії + – + – 
Aspergillus sp.   + + 
Cladosporium sp.   + + 
Penicillium sp.   + – 
Pleospora sp. (=Stemphylium sp.)   + + 

 
Отже, більшість мікроскопічних грибів, вилучених із проб при обстеження архівних 

документів в 2004 р., зберегли свою життєздатність та були знову виявлені  при 
проведенні даного обстеження в пробах, відібраних в 2021 р..  

Необхідно також зазначити, що активний біодеструктор паперу Myxotrichum 
chartarum був виявлений в місцях характерних пошкоджень документу Ф. 941, оп. 1, спр.  
11. Даний вид мікроміцетів-деструкторів був також виявлений  в дослідженнях 2004 року 
на інших архівних документах (наприклад, Ф. 2007, оп. 1, спр. № 3156, Ф. 132, оп. 2, спр. 
№ 21).    

Отримані результати мікологічного дослідження архівних документів дозволяють 
зробити такий висновок. Якщо процес деструктивної діяльності плісеневих грибів не буде 
припинено шляхом проведення відповідних заходів (очищення, дезінфекція, реставрація), 
пошкодження цих документів мікроскопічними грибами можуть набути незворотних 
деструктивних процесів та призвести до їх повної руйнації  і, як наслідок, до непоправних 
втрат об’єктів історичного та культурного надбання.  

 
Дані щодо виявлених мікроорганізмів в повітрі обстежених архівосховищ  та в 

пробах з пошкоджень архівних документів представлено в Додатку 1.   
 
Результати досліджень щодо мікроорганізмів, виявлених в повітрі архівосховищ за 

умов працюючої вентиляційної системи та  на «фільтрах», які використовуються в 
архівосховищах, подано в окремому Акті. 
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Рекомендовано: 
Пошкоджені мікроорганізмами архівні документи потребують обов’язкового 

відокремлення від інших об’єктів зберігання в спеціальному приміщенні (ізоляторі).  
З метою запобігання розповсюдження плісеневих грибів із пошкоджених 

документів потоками повітря в приміщеннях сховищ необхідно здійснити пакування 
пошкоджених документів  в картонні коробки, попередньо загорнувши їх в папір типу 
«крафт» або бавовняну тканину. Не можна розміщувати пошкоджені документи в 
поліетиленові обгортки – це призведе до накопичення вологи в такій упаковці та 
сприятиме подальшому розвитку мікроорганізмів.    

Першочергових заходів щодо ізолювання потребують всі документи, що мають 
візуально добре помітні ознаки пошкоджень пліснявою. 

Унікальні рідкісні видання та стародруки із ознаками пошкоджень потребують 
найпильнішої уваги та вирішення питань щодо проведення всіх необхідних 
консерваційних заходів (знепилення, дезінфекція, реставрація). 

 
Дезінфекція: 
Для знешкодження мікроорганізмів, які розвиваються на архівних документах 

мають бути застосовані дозволені в архівній практиці дезінфекційні засоби. Дезінфекція, 
очищення документів від плісняви мають здійснюватися в спеціальних приміщеннях, які 
обладнані вентиляцією. Вказані роботи необхідно здійснювати із дотриманням всіх 
санітарно-гігієнічних вимог (працювати в спеціальному одязі, в рукавичках, медичних 
масках тощо). 

 
Профілактичні заходи: 
Здійснення всіх необхідних профілактичних заходів мають бути підпорядковані 

рекомендаціям, які регламентуються відповідними нормативними документами, 
затвердженими в архівній практиці щодо зберігання документів архівного фонду.  

 
 

Обстеження проводив 

к.б.н., с.н.с. УНДІАСД 

 
 
 

_______________ 
(підпис) 

 
 
 

      Тетяна КОНДРАТЮК 

Дата_07.09.2021_______ 
 
Погоджено: 

 

Завідувач відділу /заступник 
директора 

 

Завідувач архівосховища  

  

  
 

_______________ 
(підпис)  

 
_______________ 

(підпис) 
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Додаток 1 

                       Архівосховище № … 3-й поверх, відсіки  3, 4  
Мікроорганізми в пробах повітря архівосховища 
 
Фото чашок Петрі, які 
розставляли в архівосховищі 
для відбору проб повітря  

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах повітря:   
Aspergillus sp., Alternaria sp., Cladosporium sp., Exophiala 
sp., Penicillium spp.  
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
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                       Архівосховище № … 9-й поверх, відсіки  3, 4  
Мікроорганізми в пробах повітря архівосховища 
Фото чашок Петрі, які 
розставляли в архівосховищі 
для відбору проб повітря  

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах повітря:   
Aspergillus sp., Cladosporium sp., Penicillium spp.  
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чашка Петрі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Чашка Петрі 
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       Архівосховище № … 1-й поверх, відсіки  3, 4 (сектор зберігання давніх актів)  
Мікроорганізми в пробах повітря архівосховища 
Фото чашок Петрі, які 
розставляли в архівосховищі 
для відбору проб повітря  

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах повітря:   
Cladosporium sp., Fusarium sp.,  Penicillium spp., 
Rhodotorula rubra  
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
         

       Архівосховище № … 2-й поверх, відсік  3 (сектор зберігання давніх актів)  
Мікроорганізми в пробах повітря архівосховища 
Фото чашок Петрі, які 
розставляли в архівосховищі 
для відбору проб повітря  

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах повітря:   
Cladosporium sp., Eurotium sp., Penicillium spp., 
Rhodotorula rubra  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  
 

 

  

 

 

 

 

 Чашки 
Петрі 
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       Мікроорганізми в пробах з документів в  Архівосховищі № …,  3-й поверх   
Фото пошкоджених 
документів, з яких здійснювали 
відбір проб  (приклади) 

     
Результати мікробіологічного аналізу.  
 

Ф. 696, оп. 7, д.  1237а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф. 707, оп. 188, спр.  13 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ф. 707, оп. 244, спр.  29 
(«голкоподібна пліснява» 
(«игольчатая (рос.) плесень») 

 
 
 

 
 
 
 

 
Ф. 493, оп. 106, спр.  582 
 
 
 
 
 
 
 
Ф. 707, оп. 188, од. зберіг.  23 
 
 
 

 

Результат прямого мікроскопіювання відібраних проб (з 
аплікатора): 
спори грибів відділу Ascomycota (cf. Chaetomium  sp. 
(збільшення × 400)     
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відібрані проби обросли колоніями дріжджоподібних 
мікроскопічних грибів (дріжджами) 

 

  
 

 

  

 

Життєздатних мікроорганізмів в 
пробах не виявлено   

 

 

 

 

Відібрані проби  з місць 
пошкоджень («сцементовані» 
листи) обросли колоніями 
бактерій та дріжджоподібних 
мікроскопічних грибів 
(дріжджами) 

   

Мікроскопічні гриби 
Alternaria sp. 
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Мікроорганізми в пробах з документів в  Архівосховищі № …,  2-й поверх         
(сектор зберігання давніх актів)   
Фото пошкоджених 
документів, з яких здійснювали 
відбір проб  (приклади) 

     
Результати мікробіологічного аналізу.  
 

Ф. 739, оп. 1, спр.  210 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Ulocladium alternariae, Ulocladium 
sp.. 
 

 Ф. 739, оп. 1, спр.  215 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Aspergillus sp., Cladosporium sp.,  
Pleospora sp. (=Stemphylium sp.), Ulocladium alternariae 
  

Ф. 941, оп. 1, спр.  11 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Myxotrichum chartarum 

Ф. 1561, оп. 2, спр.  13 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Ulocladium sp. 
 

Ф. 197, оп. 1, спр.  24 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби cf. Ascotricha sp. 
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ДОДАТОК Б 

ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

МІКОЛОГІЧНОГО  ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ 

Мікологічні дослідження проведені із використанням проб, що були 

відібрані реставратором архівних документів Лєднік Мариною Іванівною в 

архівосховищі №3. 

На першому етапі мікологічних досліджень було застосовано метод 

накопичувальної культури із розміщенням зразків проб на поверхню 

стерильного твердого (агаризованого) живильного середовища в чашках Петрі 

(картопляно–глюкозний агар (КГА, PDA), середовища Чапека-Докса (ЧДА,  

ChDA) та Сабуро (САБ, SAB).  Морфологічні особливості мікроорганізмів 

(дослідження клітин та спор) визначали із застосуванням бінокулярного 

мікроскопу Primo Star компанії Carl Zeiss (збільшення × 400). 

На другому етапі було застосовано вологі камери – в скляних стерильних 

чашках Петрі діаметром 100 мм розміщували зразки проб та стерильні 

пластикові чашки Петрі діаметром 60 мм, які заповнювали стерильною 

дистильованою водою (для створення умов підвищеної відносної вологості) 

(рис. 1). Після 14 діб зразки досліджували  за допомогою світлового 

бінокулярного мікроскопу (збільшення ×100 та ×400). 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Рисунок 1. Приклад розміщення зразків проб у вологих камерах 
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Отримані результати досліджень представлено в таблиці 1. 

Таблиця1.  

Номер 
проби  

Загальний вигляд проби. 
Вологі камери. 

 

      
      Мікроорганізми, виявлені в пробах  

 
№ 1 

 
(аркуш, 
ф.67,  
оп. 1,  
спр. 131) 
  
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обростання зразків проб 
мікроорганізмами 

Результати 
мікроскопіювання 

Мікроскопічні 
міцеліальні(плісеневі) 
гриби роду Penicillium та 
спороутворювальні 
бактерії роду    Bacillus  
 
 

Мікроскопічні 
міцеліальні (плісеневі) 
гриби роду Penicillium   

 
Волога камера 

Зразки проб після 14 діб 
знаходження у вологій 
камері 

Результати 
мікроскопіювання 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Обростання зразків 
міцеліальними 
грибами  
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Номер 
проби  

Загальний вигляд проби. 
Вологі камери. 

      
      Мікроорганізми, виявлені в пробах  

 
№ 2 

 
(аркуш, 
ф.67,  
оп. 1,  
спр. 130) 
  
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обростання зразків проб 
мікроорганізмами 

Результати 
мікроскопіювання 

Мікроскопічні 
міцеліальні(плісеневі) 
гриби роду Aspergillus, 
Penicillium та 
спороутворювальні 
бактерії роду    Bacillus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні 
міцеліальні (плісеневі) 
гриби роду Aspergillus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Міцеліальні 
(плісеневі) гриби роду 
Penicillium  
 

 
Волога камера 

Зразки проб після 14 діб 
знаходження у вологій 
камері 

Результати 
мікроскопіювання 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Обростання зразків 
міцеліальними 
грибами   
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Номер 
проби  

Загальний вигляд проби. 
Вологі камери. 

      
      Мікроорганізми, виявлені в пробах  

 
№ 3 

 
(палітурка, 
ф.67,  
оп. 1,  
спр. 130) 
  
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обростання зразків проб 
мікроорганізмами 

Результати 
мікроскопіювання 

Мікроскопічні 
міцеліальні(плісеневі) 
гриби роду Penicillium та 
спороутворювальні 
бактерії роду    Bacillus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Міцеліальні 
(плісеневі) гриби роду 
Penicillium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Волога камера 

Зразки проб після 14 діб 
знаходження у вологій 
камері 

Результати 
мікроскопіювання 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Міцеліальні гриби родів 
Penicillium та Cladosporium 
на поверхні зразків після 14 
діб знаходження зразків у 
вологій камері      
   
 
 
 

 Обростання зразків 
міцеліальними 
грибами роду 
Penicillium  
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Номер 
проби  

Загальний вигляд проби. 
Вологі камери. 

      
      Мікроорганізми, виявлені в пробах  

 
№ 4 

 
(корінець 
палітурки, 
ф.67,  
оп. 1,  
спр. 141) 
Кусочки 
тканини 

 
 
 

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обростання зразків проб 
мікроорганізмами 

Результати 
мікроскопіювання 

 
 
 
 
 
 
Зворотній бік чашки 
Петрі 
 
 
 
 
 
 
 
Зразки проб,  що обросли 
плісеневими грибами 
 

Мікроскопічні 
міцеліальні (плісеневі) 
гриби родів 
Penicillium та 
Aspergillus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Волога камера 

Зразки проб після 14 діб 
знаходження у вологій 
камері 

Результати 
мікроскопіювання 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Поява яскраво 
виражених чорних 
утворень 

Обростання зразків 
міцеліальними 
грибами та 
проростання плісняви 
в проміжках плетіння 
ниток (наскрізно)    
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Номер 
проби  

Загальний вигляд проби. 
Вологі камери. 

      
      Мікроорганізми, виявлені в пробах  

 
№ 5 

 
(задня 
боковина 
палітурки, 
її нижня 
корінцева 
частина, 
ф.67,  
оп. 1,  
спр. 128) 
(Картон, 
обклеєний 
тканиною) 

 
 
 

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обростання зразків проб 
мікроорганізмами 

Результати 
мікроскопіювання 

 
 
 
 
 
 
 
8-а доба культивування 
 
 
 
 
 
 
 
21-а доба культивування 
 
 

Мікроскопічні 
міцеліальні (плісеневі) 
гриби родів Emericella 
(Emericella nidulans –   
сумчата стадія 
Aspergillus), 
Penicillium   та  
Cladosporium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Волога камера 

Зразки проб після 14 діб 
знаходження у вологій 
камері 

Результати 
мікроскопіювання 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Розвиток мікроколоній 
грибів на картоні та 
тканині 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обростання зразків 
міцеліальними 
грибами та 
проростання плісняви 
в проміжках плетіння 
ниток (наскрізно)    
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(збільшення × 400)  
 

Номер 
проби  

Загальний вигляд проби. 
Вологі камери. 

      
      Мікроорганізми, виявлені в пробах  

 
№ 6 

 
(аркуш, 
ф.67,  
оп. 1,  
спр. 148) 
(тонкий 
папір – «в 
клітинку») 

 
 
 

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обростання зразків проб 
мікроорганізмами 

Результати 
мікроскопіювання 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні 
міцеліальні (плісеневі) 
гриби родів 
Cladosporium та 
Penicillium    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Волога камера 

Зразки проб після 14 діб 
знаходження у вологій 
камері 

Результати 
мікроскопіювання 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Обростання зразків 
міцеліальними 
грибами  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отже, в результаті проведених мікологічних досліджень зразків проб 

архівних документів виявлено, що всі вони пошкоджені мікроорганізмами – 

мікроскопічними міцеліальними (плісеневими) грибами та в низці випадків 

спороутворювальними бактеріями роду Bacillus (таблиця 2). 
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Таблиця 2. Мікроорганізми, виявлені в досліджених пробах. 

 
 
 
 
Мікроорганізми 

                    Зразки проб, № 
1* 

аркуш, 
ф.67,  
оп. 1,  
спр. 131 

 

2* 
аркуш, 
ф.67,  
оп. 1,  
спр. 130 

 

3 
палітурка, 
ф.67,  
оп. 1,  
спр. 130 

4 
корінець 
палітурки, 
ф.67,  
оп. 1,  
спр. 141 

 

5 
задня 
боковина 
палітурки, 
її нижня 
корінцева 
частина 
ф.67,  
оп. 1,  
спр. 128 

6 
аркуш,  
ф.67,  
оп. 1,  
спр. 148 

 

        Мікроскопічні гриби 
Penicillium  spp. + + + + + + 
Aspergillus spp. – + – + – – 
Cladosporium spp. – – + – + + 
 Emericella nidulans 
(сумчата стадія 
Aspergillus) 

– – – – + – 

         Бактерії 
Bacillus  spp. + + + – – – 
Примітка: *- Відповідно отриманих супровідних документів поверхню пошкоджених 
архівних документів (проби №1 та №2) обробляли водно-спиртовим розчином із вмістом 
спирту 65-70%, просушено, пересипано харчовою содою. 
 

 Виявлені мікроскопічні гриби родів Penicillium та Aspergillus, а також 

темнопігментовані мікроскопічні гриби  роду Cladosporium є такими, що 

широко розповсюджені в довкіллі на різних континентах в широкому діапазоні 

дії різних факторів оточуючого середовища. Вказані мікроорганізми часто є 

причиною пошкоджень та руйнації широкого кола матеріалів, в тому числі 

архівних документів. Деструктивна дія грибів на матеріали здійснюється 

механічним (чисельні розгалужені гіфи (міцелій грибів) розростаються в товщі 

субстрату) та біокаталітичним шляхом (гриби здатні синтезувати та виділяти 

назовні численні органічні кислоти, ферменти, пігменти і таким чином 

руйнувати та засвоювати субстрати). При проростанні спор грибів капіляри 

паперу заповнюються міцелієм грибів, що викликає зміну властивостей паперу, 

зокрема зовнішнього вигляду, гнучкості, еластичності та ін. Ферменти та 

кислоти, які утворюють гриби, є активними хімічними сполуками, що вкрай 
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негативно впливають на  різноманітні матеріали, складові паперу. Основною 

ознакою ураження документів грибами є пігментні плями і нальоти плісняви 

різного забарвлення, форми та локалізації. Дослідження, проведені в багатьох 

країнах світу щодо виявлення мікроскопічних грибів-деструкторів документів в 

архівах, бібліотеках, музеях, окреслюють низку видів грибів, які найчастіше 

спричинюють руйнацію. Це представники родів Alternaria, Aspergillus,  

Cladosporium, Chaetomium, Fusarium, Penicillium, Trichoderma.  

Загальновідомо, що пошкодження матеріалів комплексом мікроорганізмів 

– грибами та бактеріями, які мають різні типи метаболізму, – може значно 

посилювати та прискорювати деструктивний процес. Крім цього, розвиток 

бактерій свідчить про високий вологовміст матеріалів, які піддаються 

деструктивній дії мікроорганізмів. 

Вологість (відносна вологість повітря приміщень, вологовміст субстратів) 

визнана одним з основних екологічних факторів, який регулює ріст, засвоєння 

субстрату, а отже і руйнівну дію  мікроскопічних грибів як в умовах зберігання 

в архівосховищах, бібліотеках, музеях, так і в цілому в процесах 

біопошкоджень інших техногенних виробів та матеріалів, створених людиною. 

Відомо, що в приміщеннях сховищ об’єктів культурного надбання 

відносна вологість повітря (далі – ВВП) не має перевищувати 65%, оскільки 

відповідні показники ВВП та температури впливають на проростання спор 

мікроорганізмів та їх розвиток. Вимоги щодо дотримання умов збереження 

архівних та бібліотечних фондів зарегламентовано в багатьох нормативних 

документах, висвітлено в чисельних наукових публікаціях. Так, відповідно 

ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов», прийнятим Міждержавною Радою 

із стандартизації, метрології і сертифікації (Україна входить до переліку країн, 

що проголосували за прийняте рішення), в приміщеннях для зберігання 

документів має постійно підтримуватися температура повітря 182С, ВВП 

55%5%; для документів, що повністю складаються із пергамену та шкіри, ВВП 

має підтримуватися на рівні 60%5%. В галузевому нормативному документі 

«Положення про умови зберігання документів Національного архівного 
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фонду», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02.03.2015 р. 

за № 296/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 

р. за № 250/26695, також встановлено вимоги до температурно-вологісного 

режиму в архівосховищах (розділ VІ)  для документів з паперовою основою на 

рівні ВВП 50-55% та температурою повітря на рівні 17-19ºС.  

Необхідно зазначити, що використання нами методу «вологих камер» 

дозволило проілюструвати, що при порушенні нормативів зберігання архівних 

документів (за умов високих значень відносної вологості та температури) 

мікроорганізми зазнають активного розвитку та здатні в короткий термін 

формувати на поверхні документів візуально добре помітні плями, нальоти, 

мікроколонії.  

Обробка  архівних документів водно-спиртовим розчином із вмістом 

спирту 65-70% та пересипання харчовою содою не призводить до 

знешкодження мікроорганізмів. 

Першочерговими заходами, які потребують прийняття невідкладних 

рішень, є складання відповідного плану дій, спрямованих на врятування 

архівних документів, які пошкоджені мікроорганізмами.  

Пошкоджені мікроорганізмами (пліснявою) архівні документи 

потребують ізоляції від решти об’єктів зберігання. З метою запобігання 

подальшого розповсюдження плісеневих грибів потоками повітря в 

приміщеннях сховищ необхідно здійснити пакування пошкоджених документів  

в картонні коробки, попередньо загорнувши їх в папір типу «крафт» або 

бавовняну тканину. Доцільно здійснити пакування пошкоджених грибами 

документів в спеціальні ємкості, в яких розміщено дезінфекційні засоби. Не 

можна розміщувати пошкоджені документи в поліетиленові обгортки – це 

призведе до накопичення вологи в такій упаковці та сприятиме подальшому 

розвитку мікроорганізмів. Необхідно перенести ушкоджені документи із 

приміщення сховища в окреме спеціальне приміщення, в якому здійснювати всі 

подальші необхідні дії та процеси з проведення очищення, дезінфекції. Таке 

приміщення має бути обладнане відповідною вентиляційною системою. Вказані 
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роботи необхідно здійснювати із дотриманням всіх санітарно-гігієнічних вимог 

(працювати в спеціальному одязі, в рукавичках, медичних масках тощо). 

Першочергових заходів щодо ізолювання потребують всі документи, що 

мають візуально добре помітні ознаки пошкоджень пліснявою. Унікальні 

рідкісні видання та стародруки із ознаками пошкоджень потребують 

найпильнішої уваги та вирішення питань щодо проведення всіх необхідних 

консерваційних заходів (знепилення, дезінфекція, реставрація). 

Для знешкодження мікроорганізмів, які розвиваються на архівних 

документах мають бути застосовані тільки дозволені в архівній практиці 

засоби, зокрема сполуки полігексаметилен-гуанідін-фосфату. Такі засоби та 

заходи перелічено у відповідних нормативних документах.  

Необхідно визначити та ліквідувати основні причини, що призводять 

до  розвитку мікроорганізмів. 

Треба проаналізувати показники температурно-вологісного режиму в 

приміщеннях архівосховищ; якщо приміщення сховищ обладнано 

психрометрами ВИТ-1, необхідно здійснити перевірку точності показників 

даних приладів. Для нормалізації температурно-вологісного режиму 

(унеможливлення значних перевищень  показників відносної вологості повітря 

приміщень, нормалізації температурного режиму) приміщення сховищ 

доцільно обладнати системами вентиляції та кондиціювання.  Система 

припливно-витяжної вентиляції потребує встановлення відповідних фільтрів з 

метою запобігання потраплянню бруду, пилу та мікроорганізмів, які надходять 

до приміщень архівосховищ разом із зовнішнім повітрям.  

Необхідно скласти коротку довідку для кожного пошкодженого 

документу – охарактеризувати умови його зберігання, надати відповіді на 

питання «чи піддавався документ впливу вологи (води)», «чи здійснювалась 

дезінфекційна обробка біоцидними засобами (якими)» тощо.  

Якщо в приміщеннях сховищ є ознаки пошкодження стін (плями затікань, 

відшарування штукатурки, нальоти різного кольору тощо), необхідно 

перевірити показники вологовмісту матеріалів стін, оцінити стан гідроізоляції, 
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дренажних систем тощо (із залученням спеціалістів відповідного профілю); за 

потреби необхідно здійснити відповідні будівельно-ремонтні роботи із 

відновлення гідроізоляції будівлі. З метою припинення розповсюдження 

мікроорганізмів-деструкторів будівельних матеріалів в приміщеннях 

архівосховищ в місцях зруйнованих стін доцільно здійснити локальні ремонтні 

роботи. В будівельні суміші треба додавати спеціальні біоцидні препарати, 

дозволені для використання в архівній практиці. В місцях пошкодження 

матеріалів стін обстежених сховищ мікроорганізмами та унеможливлення їх 

розповсюдження в повітрі приміщень, необхідно здійснити відповідні 

дезінфекційні заходи: обробити місця зруйнованих матеріалів стін 

спеціальними біоцидними  препаратами з використанням дозволених в архівній 

практиці засобів (наприклад, сполуками полігексаметилен-гуанідін-

гідрохлориду). Але така дезінфекційна обробка має тимчасовий характер і не є 

основним заходом із припинення розвитку мікроорганізмів-деструкторів.  

Необхідно також встановити кількісний та якісний склад повітря 

приміщень архівосховищ щодо такої складової як мікроорганізми. 
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